
มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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รายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา 

รหัสวิชา EVS 2202  รายวิชา การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษาที ่๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   EVS 2202   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Biodiversity Conservation 

 
๒. รายวชิาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้าม)ี 
   ….................................-..............................  
   …...............................................................  
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรยีน  (section) 
ให้รายงานเปน็รายกลุ่ม 
   ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ิธนิาถ เจรญิโภคราช กลุ่มเรียน  ๐๐๑ 
    
๔.ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวชิา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
 
๕.  สถานที่เรียน ห้องเรียน ๒๒๒๑, ๒๔๒๔ 
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒ 
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หมวดที่๒การจัดการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
๑.รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทยีบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ ๑ 

แนะนำการจดักจิกรรมการเรียนรูว้ิชา 

การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ตามหัวขอ้ ต่อไปนี ้

๑.เนื้อหาสาระในรายวิชา 

   บทที ่๑ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

   บทที ่๒ ความหลากหลายของสิง่มีชีวติ 

   บทที ่๓ ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

   บทที ่๔ ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

   บทที ่๕ สถานการณ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

    บทที่ ๖ สถานการณส์ิ่งแวดล้อมต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

    บทที่ ๗ ความร่วมมือระหว่างประเทศ

เก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

    บทที่ ๘ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

   บทที ่๙ การจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน ์



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๓ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

   บทที ่๑๐ ทิศทางของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  

๒.การวัดและประเมินผล 

 

ชมวิดีทัศนส์ารคดีเก่ียวกับความสำคัญของ

พืน้ที่ชุ่มน้ำและสายน้ำแหง่ชีวติ 

-การอภิปรายร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เก่ียวกับความสำคัญของพืน้ทีชุ่่มน้ำและ

สายน้ำแหง่ชีวติ 

๓ ๓  

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ ๒ 

บทท่ี ๑ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑.ความหมายความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒.ประเภทความหลากหลายทางชีวภาพ 

๓.ความสำคัญความหลากหลายทางชีวภาพ 

๔.ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๕. บทสรุป 

 

๒ 

 

๒ 

การเรยีนการสอนออนไลน ์

นำเสนอบทความงานวิจยัที่สบืคน้มาเรื่อง

ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ศึกษา

จากงานวิจยัในประเทศและงานวิจัย

ต่างประเทศ 

๓ ๓  

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ ๓ 

บทท่ี ๒ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

๑. ความหมายความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ 

๒.ความหลากหลายของพืช 

๓. ความหลากหลายของสัตว์ 

๔. ประโยชน์ของความหลากหลายของ

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน ์



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๔ 
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

สิ่งมีชีวติ 

๕. บทสรุป 
การจัดทำสือ่การเรยีนรู้ความหลากชนิดของ

สิ่งมีชีวติในระบบนิเวศ 
๓ ๓  

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ ๔ 

บทท่ี ๓ ความหลากหลายของระบบนเิวศ 

๑.ความหมายความหลากหลายของระบบ

นิเวศ 

๒. ประเภทของระบบนิเวศ 

๓. ลักษณะของความหลากหลายของระบบ

นิเวศ 

๔. ความหลากหลายของภูมปิระเทศ 

๕. บทสรุป 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน์ 

 

การศึกษาวิดีโอใน You tube อ่านป่ากับหมอ

หม่อง จำนวน ๖ ตอน เพื่อจดัทำสื่อการ

เรียนรู้ความหลากชนิดของสิง่มีชีวิตใน

เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ

-ทดสอบย่อย 

๓ ๓ On Demand 

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ ๕ 

บทท่ี ๔ ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

๑. ความหมายของพนัธุกรรม 

๒. ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

๓. ความสำคัญของความหลากหลายทาง

พันธุกรรม 

๔. การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ 

๕. บทสรุป 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน์ 

 

-การสืบค้นงานวิจยัเก่ียวกับพรรณไม้ในพืน้ที่ ๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนนัทา 

นำมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำสือ่ ppt 

เก่ียวกับพรรณไม้ ประกอบดว้ยพรรณไม้ดัก

จับฝุ่นละออง พรรณไมล้ดสารมลพิษทาง

อากาศ พรรณไม้ยนืต้น พรรณไม้ในวงัสวน

สุนันทา พรรณไม้ทนทานต่อนำ้ท่วม พรรณไม้

ดอกหอม พรรณไมใ้นวรรณครดีไทย พรรณ

ไม้ในพืน้ที่หลังคาเขียว  

การเรียนการสอนออนไลน ์ครั้งที่ ๖ 

บทท่ี ๕ สถานการณ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๑. สถานการณ์ของความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๒. สาเหตุการสูญเสยีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๓. ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

๔. บทสรุป 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน ์

-การสืบค้นข้อมูล เพื่อจัดทำสื่อโปสเตอร์ชนิด
พันธุ์ต่างที่รุกราน 
-นำเสนอพรรณไมใ้นพืน้ทีส่ีเขยีว 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

ประกอบด้วยพรรณไมด้ักจับฝุ่นละออง 

พรรณไม้ลดสารมลพิษทางอากาศ พรรณไม้

ยืนตน้ พรรณไมใ้นวังสวนสุนนัทา พรรณไม้

ทนทานตอ่นำ้ท่วม พรรณไม้ดอกหอม พรรณ

ไม้ในวรรณครดีไทย พรรณไมใ้นพืน้ที่หลังคา

๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

เขียว 

-ทดสอบย่อย 

การเรยีนการสอนออนไลน ์ครั้งที่ ๗ 

การสูญเสียความหลากหลายทางชวีภาพ 

๑.การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในนิเวศธรรมชาติ 
๒.การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ
ในภาคการเกษตร 
๓.สาเหตุแห่งการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
๔.ผลกระทบของการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
๕.แนวทางการรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
๖.พ้ืนที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน ์

การสืบคน้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ความ
หลากชนิดของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วย ไลเคน 
เต่าทะเล แนวปะการัง พะยูน หิ่งห้อย 
พลับพลึงธาร แม่หอบ หญ้าทะเล ป่าชายเลน 
เพ่ือจัดทำสื่อ ppt 

๓ ๓  

การเรียนการสอนออนไลน ์ครั้งที่ ๘ 

ความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิต ในพื้นที่
ธรรมชาติและพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๑.ความหลากชนิดของสิง่มีชีวิต บรเิวณแนว
ชายฝัง่ทะเล จงัหวัดสมุทรสงคราม 
๒.ความหลากชนิดของสิง่มีชีวิตในพื้นทีป่่าชาย
เลน ป่าชายคลอง หาดเลน สันดอนทราย  

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน ์



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
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หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

๓.ความหลากชนิดของสิง่มีชีวิตในพื้นทีน่าเกลือ 
พื้นที่เพาะเลีย้งสัตวน์้ำ นาขา้ว สวนผลไม้ 
สวนสาธารณะ 
-การนำเสนอสถานการณ์ความหลากชนิดของ
สิ่งมีชีวิต และแนวทางการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย ไลเคน 
เต่าทะเล แนวปะการัง พะยนู ห่ิงห้อย พลับพลึง
ธาร แม่หอบ หญ้าทะเล ปา่ชายเลน 
-ทดสอบย่อย 

๓ ๓  

การศึกษาข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับความหลาก

ชนิดของสิ่งมีชีวติในพืน้ที่ป่าชายเลน ป่าชาย
คลอง หาดเลน สันดอนทราย นาเกลือ พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นาข้าว สวนผลไม้ 
สวนสาธารณะ วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดทำสื่อ
แผ่นพับ 

๓ ๓ On Demand 

-การนำเสนองานที่ไดม้อบหมายความหลาก

ชนิดของสิ่งมีชีวติในพืน้ที่ป่าชายเลน ป่าชาย
คลอง หาดเลน สันดอนทราย นาเกลือ พ้ืนที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นาข้าว สวนผลไม้ 
สวนสาธารณะ 

๒ ๒  

การเรียนการสอนออนไลน ์ครั้งที่ ๙ 

บทท่ี ๖ สถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่อความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

1. สถานการณส์ิ่งแวดล้อมระดับโลก 

2. สถานการณส์ิ่งแวดล้อมระดับประเทศ 

3. ปัญหาสิง่แวดล้อมต่อการสูญเสียความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน ์



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

4. แนวทางการดำเนินการเพือ่จัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

5.บทสรุป 
-การศึกษาและวิเคราะหส์ถานการณ์

สิ่งแวดล้อมต่อการสูญเสยีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ประกอบด้วย สถานการณ์ฝุ่น 

PM2.5, ขยะทะเล, นำ้มันรั่วไหลในทะเล, ไฟ

ป่า, ไมโครพลาสติก, ขยะพลาสติก, 

ปรากฏการณ์เรอืนกระจก, ทะเลกรด, การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ เพื่อจัดทำสื่อ 

ppt ประกอบด้วย สถานการณ์สิ่งแวดล้อม 

แผนภาพ Input และ Output ของสถานการณ์

สิ่งแวดล้อมทีม่ีผลกระทบต่อความ 

หลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการจัดการ

เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ

งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

๓ ๓ On Demand 

การเรียนการสอนออนไลน ์ครั้งที่ ๑๐ 

พื้นที่แรมซาร์ไซต์ 

๑.แรมซาร์ไซต์ในประเทศไทย 

๒.ความหลากหลายของระบบนิเวศ 

๓.ความหลากหลายของสิง่มชีีวติ 

๔.คุณค่าและการใชป้ระโยชน ์

๕.กจิกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน ์

-การสืบค้นข้อมูลแรมซาร์ไซต์ในประเทศไทย

เพื่อจัดทำสื่อการเรียนรูแ้รมซาร์ไซต์ใน

ประเทศไทย ประกอบด้วยความหลากหลาย

๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

ของระบบนิเวศ ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวติ คุณค่าและการใชป้ระโยชน ์

กจิกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ งานวจิัยที่เกี่ยวข้องบ

ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่แรมซาร์

ไซต ์

-การนำเสนอสถานการณ์สิ่งแวดล้อมต่อการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

-ทดสอบย่อย 

การเรียนการสอนออนไลน ์ครั้งที่ ๑๑ 

บทท่ี ๗ ความร่วมมือระหวา่งประเทศ

เกีย่วกับความหลากหลายทางชีวภาพ 

๑. อนสุัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๒. พิธสีารคาร์เตเฮนาว่าด้วยความปลอดภัย

ทางชีวภาพ 

๓.อนุสัญญาแรมซาร ์

๔.อนุสัญญาไซเตส 

๕. บทสรุป 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน ์

การศึกษาความหลากชนิดและความ 

ชกุชุมของนก 

๑.วัตถปุระสงค์ของการสำรวจประชากรนก 

๒.อุปกรณ์ที่ใชใ้นการสำรวจชนิดนก 

๓.วิธีการสำรวจประชากรนก 

๔.วิเคราะห์หาดัชนีความหลากชนิด 

๕.วิเคราะห์หาปริมาณความชุกชุม 

 

๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

-การศึกษาข้อมูลความหลากชนิดของนกและ

พรรณไม้ดักจับฝุ่นละออง บรเิวณจุดสำรวจที่ 

๑-๙ ในพืน้ทีส่ีเขียว ของมหาวิทยาลยัราชภัฎ

สวนสนุันทา  

๒ ๒ On Demand 

-การวิเคราะห์ดัชนีความหลากชนิดและความ

ชุกชุมของนกบรเิวณจุดสำรวจที่ ๑-๙ ใน

พืน้ที่สีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน

สุนันทา 

-การสืบค้นชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ของ

พรรณไม้ดักจับฝุ่นละอองบรเิวณจุดสำรวจที ่

๑-๙ ในพืน้ทีส่ีเขียว ของมหาวิทยาลยัราชภัฎ

สวนสนุันทา 

๓ ๓  

การเรียนการสอนออนไลน ์ครั้งที่ ๑๒ 

บทที ่๘ การอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๑. ความหมายของการอนุรักษ์ 

๒. หลักการและการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

๓. นโยบายการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๔. ทิศทางการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๕. บทสรุป 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน ์

-การแนะนำการใช้อุปกรณในการสํารวจ

ความหลากชนิดของสิ่งมีชีวติ ในพืน้ทีส่ีเขียว 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเตรยีม

ความพร้อมก่อนลงเก็บขอ้มูลภาคสนาม 

๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

การเรียนการสอนออนไลน ์ครั้งที่ ๑๓ 

บทท่ี ๙ การจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๑.ความหมายของการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

๒.การวางแผนและการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

๓.บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการจัดการความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

๔.บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

๕.บทสรุป 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน ์

- สืบคน้ข้อมลูเก่ียวกับความหลากชนิดของ

สิ่งมีชีวติในพืน้ทีศ่ึกษาวเิคราห์ข้อมลู เพื่อ

จัดทำ ppt เก่ียวกับฐานกจิกรรมการเรียนรู้

ห้องเรียนธรรมชาต ิ

๓ ๓  

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ ๑๔ 

ก า ร จ ัด ทํ า คู ่มื อ ศ ึก ษ าความ

หลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ศึกษา 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน์ 

-สืบค้นข้อมูลเรื่องเก่ียวกับความหลากชนิดของ
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ศึกษา 
-การรวบรวมข้อมูลในการเตรียมจัดทำคู่มือนัก
สำรวจในห้องเรียนธรรมชาตปิระกอบด้วยข้อมูล
ใบความรู้ ใบกิจกรรมความหลากชนิดสิ่งมชีีวิต 
กิจกรรมบูรณาการ  กิจกรรมแนวทางการ
อนุรักษ์ความหลากชนิดสิ่งมชีีวติ 

๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หัวข้อ 

จำนวนชั่วโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวน

ชั่วโมงที่สอน

จริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตา่งจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกนิ 

๒๕% 

ความหลากชนิดของสิ่งมีชีวติในห้องเรียน

ธรรมชาติ ประกอบด้วยห้องเรียนธรรมชาติ

นาเกลือ นากุง้ นาข้าว ป่าในเมือง ป่าชายเลน 

ป่าชายคลอง  

๒ ๒ On Demand 

-ศึกษาข้อมูลความหลากชนิดของสิง่มีชีวติใน

ห้องเรียนธรรมชาต ิเพื่อจดัทำคู่มือนักสำรวจ

ในห้องเรียนธรรมชาตปิระกอบด้วยข้อมูลใบ

ความรู ้ใบกจิกรรมความหลากชนิดสิ่งมีชีวติ 

กจิกรรมบูรณาการ  กจิกรรมแนวทางการ

อนุรักษ์ความหลากชนิดสิ่งมีชีวิต 

๓ ๓  

การเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ ๑๕ 

บทท่ี ๑๐ ทศิทางของความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

๑. คุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒. การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๓. แนวทางการดูแลและรักษาความความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

๔. ทิศทางการพัฒนาคุณค่าความหลาก

หลากทางชีวภาพ 

๕.บทสรุป 

๒ ๒ การเรียนการสอนออนไลน์ 

 

การนําเสนอคูม่ือศึกษาธรรมชาติในพืน้ที่

ศึกษา 

๓ ๓  

 
 
 
 
๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรยีนรูข้องรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณีที่มีนัยสำคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

 
 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้าม)ี 

นัยสำคญัของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   

   

   

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม ๑) บรรยายเพื่อทำความเข้าใจ

ร่วมกันเกี่ยวกับจิตสำนึกและ

เข้าใจธรรมชาต ิการมีวินยั 

ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อืน่ 

และสงัคม รวมทัง้การเคารพ

กฏระเบียบและขอ้บังคับต่างๆ

ขององค์กรและสังคม 

๒)  บรรยายพรอ้มยกตัวอย่าง

เก่ียวกับประเด็นทางจรยิธรรม

ทางวิชาการและวิชาชีพดา้น

วิทยาศาสตร์   

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจิต

สาธารณะในการเขา้ร่วม

กจิกรรมศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพ  

     /   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ความรู้  ๑) สืบค้นขอ้มลูเก่ียวกับ

สถานการณ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ บรเิวณชุมชนที่

ศึกษา      

๒)  สืบค้นขอ้มลูเก่ียวกับ

สถานการณ์ปัญหา

สิ่งแวดล้อมโลกตอ่ความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 ๓)  ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในการอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพใน

ชุมชน  

๔) จัดทํารายงานการศึกษา

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพืน้ที่ศึกษา 

๕) ศึกษาความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพืน้ที่แรมซาร์

ไซต์ในประเทศไทย  

 ๖) การศึกษาพรรณไม้ยนืต้น

และความหลากชนดิของนกใน

พืน้ทีม่หาวิทยาลัยราชภฏัสวน

สุนันทา 

 ๗) จัดทำสื่อการเรยีนรูเ้รื่อง

ต้นไมดู้ดสารมลพิษในอากาศ 

และต้นไมด้ักจับฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก  

๘) จัดทำคูม่ือศึกษาธรรมชาติ

ความหลากชนิดของนกและ

พรรณไม้ยืนตน้ พรรณไม้ดดู

สารมลพิษทางอากาศ พรรณ

ไม้ดักจับฝุ่นละออง ในพืน้ที่

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

 

/   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๕ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทกัษะทางปัญญา ๑)บรรยาย และอภิปรายร่วม 

พรอ้มยกตัวอย่างกรณีศึกษา

ของบทความ/งานวิจยัดา้น

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพืน้ที่ศึกษา 

๒) วิเคราะห์ข้อมลูจาก

ตัวอยา่งกรณีศึกษาของ

บทความ/งานวิจัยด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพใน

พืน้ทีศ่ึกษา 

๓)  อภิปรายร่วมจาก

มอบหมายงานกลุ่ม/งานเดี่ยว 

-แบง่กลุ่มระดมความคดิเพื่อ

จัดทำสือ่การเรยีนรู้ เรื่อง

ต้นไมดู้ดสารพิษในอากาศ 

และต้นไมด้ักจับฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก        

- วิเคราะห์ปัญหาและ

ผลกระทบจากการสูญเสยี

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

-จัดทำสือ่การเรยีนรู้เก่ียวกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ในพืน้ที่แรมซาร์ไซต์ใน

ประเทศไทย 

- การเก็บข้อมูลภาคสนาม

จากการสำรวจความหลาก

ชนิดของสิ่งมีชีวติในพืน้ที่สี

เขียว มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา เพื่อคูม่อืศึกษา

ธรรมชาติความหลากหลาย

ทางชีวภาพในมหาวิทยาลยั

ราชภัฏสวนสุนันทา 

    /   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๖ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

๑) มอบหมายทำงานกลุม่เพื่อ

วิเคราะห์ปัญหาและ

ผลกระทบของการสญูเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ  

และเสนอแนะแนวทางในการ

อนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ       

๒)  บันทึกผล รวบรวมของ

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ

สรุปผลจากการสำรวจความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

 ในพืน้ที่ศึกษา  

๓)  บรรยาย และอภปิราย

ร่วมเก่ียวกับกจิกรรมการมี

ส่วนร่วมในการการอนุรักษ์

ความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ     

๔) มอบหมายงานกลุ่มให ้

จัดทำสือ่การเรยีนรู ้เรื่อง

ต้นไมดู้ดสารพิษในอากาศ 

และต้นไมด้ักจับฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก        

๕) มอบหมายงานใหจ้ดัทำ

คู่มือศึกษาธรรมชาตใิน

ห้องเรียนธรรมชาต ิ

/   



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๗ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) สืบค้นข้อมูลบทความ/

งานวิจยัเก่ียวกับความ

หลากหลายทางชีวภาพใน

พืน้ที่ศึกษา และการใชภู้มิ

ปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์

ความหลากหลายทางชีวภาพ

จากอินเทอร์เน็ตและสื่อ

อเิล็กทรอนิกส ์

๓)  บรรยาย พรอ้มนำเว็บไซต์

และสือ่ Power Point 

งานวิจยัของผูส้อน คอื 

  -การจัดทำฐานขอ้มลูนก 

โดยใช้เว็บไซต์ 

เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ใน

พืน้ที่ป่าชายเลน จงัหวดั

สมุทรสงคราม  

- ความหลากชนิดและถิ่นที่

อยู่อาศัยของนก บรเิวณพื้นที่

ชายฝั่งทะเล เพื่อการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอ

เมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 

 -ความหลากชนิดและความ

ชุมชุกของนก ในพืน้ที่นากุ้ง 

นาเกลือ และนาขา้ว จังหวัด

สมุทรสงคราม  

-การเปลี่ยนแปลงความหลาก
ชนิดของนก และการใช้
ประโยชน์พืน้ที่ของนก บริเวณ
แนวชายฝั่งทะเล อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

/  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์  
On Demand และมอบหมายงาน นำเสนอ
งาน 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๘ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ความหลากชนดิของสิ่งมีชีวติ

ในระบบนิเวศปา่ชายเลน พืน้ที่

ป่าในเมอืง เพื่อการอนุรักษ์

และการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 

จังหวัดสมุทรสงคราม และ

งานวิจยัของนักศึกษาชั้นปี 4 

คือ    

- การศึกษาความหลากและ

ความชุกชุมของนก ในพื้นที่

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

-การศึกษาความหลากและ

ความชุกชุมของนก ในพืน้ทีส่นั

ดอนทราย ตำบลบางแก้ว 

อำเภอเมอืง จังหวดั

สมุทรสงคราม 

-การจัดฐานขอ้มูลพรรณไม้

ยืนตน้ ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ในพืน้ที่

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

-การจัดฐานขอ้มลูพรรณไม้

ดักจับฝุ่นละออง ด้วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในพืน้ที่

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

 

/   

 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๙ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใชว้ิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - การเปลี่ยนแปลงความหลาก
ชนิดและความชุกชุมของนก ใน
พื้นที่นากุ้งและพื้นทีน่ากุ้งทิ้งร้าง 
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
  -การศึกษาความหลากชนิด 
ความชุกชุม ความคล้ายคลึงของ
นก ในพื้นทีน่าเกลือ อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
๔)  คำนวณหาความชุกชุม 

และความคลา้ยคลงึของนกใน

พืน้ที่ศึกษาโดยนำเสนอเป็น

แผนภูมิแท่ง        

๕)  นำเสนองานโดยใช้สือ่ 

Power Point  

     /   

 

 

๔. ข้อเสนอการดำเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
           ใหน้ักศึกษาฝึกการใช้อุปกรณ์ในการสำรวจความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิต ในพ้ืนที่สีเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงเก็บข้อมูลภาคสนามสำรวจความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตในพ้ืนที่ศึกษา 
           การเก็บข้อมูลภาคสนามจากการสำรวจความหลากชนิดของนกและพรรณไมย้นืต้น พรรณไม้ดักจับฝุ่นละออง 
พรรณไม้ลดสารมลพิษทางอากาศ ในพืน้ที่มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
          การวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อจัดทำคู่มอืศึกษาธรรมชาติในพ้ืนทีม่หาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา โดยใช้สื่อ Power Point 
 

 
หมวดที่๓สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
๑. จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน ...............๙................... คน 
 
๒. จำนวนนักศึกษาที่คงอยูเ่มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา...................๙............... คน 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๐ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๓. จำนวนนักศึกษาที่ถอน  (W)....................-.............. คน 
 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

A ๑ ๑๑.๑๑ 

A- ๒ ๒๒.๒๒ 

B+ ๖ ๖๖.๖๗ 

B - - 

B- - - 

C+ - - 

C - - 

C- - - 

D+ - - 

D - - 

D- - - 

F - - 

I - - 

 
๕. ปัจจัยที่ทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถา้มี) 
 
 …................................................................................................................................................................................ 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลการเรยีนรูท้ีก่ำหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
 

๖.๑ ความคลาดเคลือ่นด้านกำหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

  

 
 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๒๑ 
รายวิชา ...................... สาขาวิชา ...................................... คณะ/วทิยาลัย........................................... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๖.๒ ความคลาดเคลือ่นด้านวธิีการประเมินผลการเรียนรู ้ (ถา้มี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  

  

 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

          ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก 
การสอบถามนักศึกษา การสัมภาษณ์นักศึกษา หรือการตรวจ
งานนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย
หรือหลังจากการวัดผลในส่วนต่าง ๆ 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของ
รายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ปรับปรุงรายวิชา
ทุก 5 ปี รวมถึงการสืบค้นกรณีศึกษามาให้นักศึกษาฝึกการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่แตกต่าง  
 

 

หมวดที่๔ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนนิการ 

๑.ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

(ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 

  

 
๒.ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

  

 

หมวดที่๕การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

…..................................................................................................................................................................... 
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…..................................................................................................................................................................... 

๑.๒ ความเหน็ของอาจารย์ผูส้อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอีื่น 

๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สำคญัจากผลการประเมินโดยวิธอีื่น 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

…..................................................................................................................................................................... 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

 

หมวดที่๖แผนการปรับปรุง 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที่ผา่นมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการดำเนินการ 

  -การนำ Power Point โครงการวจิัยของผูส้อนและ

นักศึกษาปี ๔ เก่ียวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพใน

พืน้ที่ศึกษา มาให้นักศึกษาในช้ันเรยีนไดศ้ึกษาถงึวิธีการ

ดำเนินงานเพื่อให้ไดฐ้านขอ้มลูด้านความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพืน้ทีศ่ึกษา และชุมชนในพืน้ที่ศึกษาไดน้ำมาใช้

ประโยชน์ดา้นแหล่งเรียนรูน้อกห้องเรียนและการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ 

  -นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในผลิตสือ่การเรียนรูเ้พื่อนำไปใช้

ประโยชน์ในการจัดฐานกจิกรรมการเรียนรู้ 

 - นักศึกษาได้ฝกึการใช้อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม

ในพืน้ที่ศึกษา        

- นักศึกษาเกิดทักษะการคิดสรา้งสรรค์ในการจดัทำคู่มือ
ศึกษาธรรมชาติในพื้นทีศ่กึษา และนำเสนอโดยใช้สื่อ Power 
Point 

-นักศึกษาได้รับความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนและ

วิธีการดำเนนิงานเพื่อให้ได้ฐานข้อมลูด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  

-นักศึกษามีทักษะกระบวนการคิดและความรับผดิชอบจาก

การทำงานกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 

-นักศึกษาได้เรยีนรู้เรือ่งความหลากหลายทางชีวภาพจาก

งานวิจยั การสืบค้นขอ้มลูจากการชมวิดีทัศน์สารคดีเก่ียวกับ

ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศต่างๆ เช่น พื้นที่

ชุ่มน้ำ ระบบนิเวศ 3 นำ้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เปน็ต้น การ

จัดทำสือ่การเรยีนรู ้ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  

-นักศึกษามีทักษะในการใช้อปุกรณ์เพื่อการเก็บข้อมูล

ภาคสนามในพืน้ที่ศึกษา        
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แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการดำเนินการ 

-การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน ผ่าน

โปรแกรม Zoom และ Google Meet 
-นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้สื่อออนไลน์ และผลิตสื่อการ
เรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๒. การดำเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

           นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรูใ้นการเก็บข้อมลูภาคสนาม การวเิคราะห์ขอ้มลู ด้านความหลากชนิดของพรรณไม้และ

ความหลากชนิดของนก ในพืน้ที่สีเขียวในมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา  และพืน้ที่ศึกษาในชุมชน รวมทั้งการศึกษาความ

หลากชนิดของสิ่งมีชีวติจากการชมวิดีท้ศนด์า้นความหลากชนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆที่มีความหลากหลายของ

ระบบนิเวศ   การวเิคราะห์ขอ้มูลหาดัชนีความหลากชนิด วิเคราะห์หาปรมิาณความชุกชุม และสรุปขอ้มลูดา้นความ

หลากหลายทางชีวภาพเพื่อจดัทำสือ่การเรยีนรู้ เช่น สือ่การเรียนรูเ้ก่ียวกับความหลากชนิดของนก พรรณไมดู้ดสารมลพิษใน

อากาศ พรรณไม้ดักจับฝุน่ละอองขนาดเล็ก  พรรณไม้ในวรรณคดีไทย  โปสเตอร์ แผน่พบั คู่มือศึกษาธรรมชาติ เปน็ตน้ 

 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ 
กำหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

-ให้นักศึกษาผลติสือ่การเรยีนรูแ้ละได้มสี่วนร่วมในการจัดฐาน

กจิกรรมการเรยีนรูด้้านความหลากชนิดของสิ่งมีชีวติของโครงการ

บรกิารวชิาการในชุมชนและสถานศึกษา เพือ่นำความรูค้วาม

เข้าใจจากการเรยีนรูม้าถ่ายทอดให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชนและ

สถานศึกษาในด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในท้องถิน่และจดักจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

-ให้นักศึกษาสืบค้นขอ้มลูจากเก่ียวกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพจากกจิกรรมเกบ็ข้อมูลภาคสนามเพือ่สำรวจความหลาก

ชนิดของสิ่งมีชีวติในพืน้ที่ศึกษา เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชนใ์นการ

จัดทำสือ่การเรยีนรู ้เช่น แผ่นพับ หนงัสือเล่มเล็ก คู่มือศึกษา

ธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ฐานข้อมลู

ความหลากหลายทางชีวภาพในแหลง่เรียนรูแ้ละแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในท้องถิ่น 

-การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบผสมผสาน ผ่านโปรแกรม 

Zoom และ Google Meet และ On Demand 

ภาคเรยีนที่ ๒ / 

๒๕๖๕ 

ผศ.นิธนิาถ เจริญโภคราช 
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๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 มกีารจดัโครงการศึกษาดูงานในพืน้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เนน้การจัดกจิกรรมแบบบูรณาการหลายวิชามา
จัดกจิกรรมร่วมกนั รวมทั้งวิชาการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้นักศกึษาเกดิความตระหนักในการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพจากการเขา้ร่วมกจิกรรมเดินศึกษาธรรมชาติในเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ และนำไปใช้ประโยชน์
ในการผลิตสื่อการเรียนรูท้ี่มีประโยชน์ตอ่นักเรยีน นักท่องเที่ยว และชุมชนในทอ้งถิ่น  
 
           
ลงชื่อ ………………………………………………………                                         ลงชื่อ …………………………………………… 

             (ผศ.นธิินาถ  เจริญโภคราช)                               (     ) 

             อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา                  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

        วันที ่๒๓ เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕                            วนัที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 


