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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา  รายวิชา EVS๓๑๑๐ 

สาขาวชิา ชีววทิยาสิ่งแวดล้อม คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษา  ๑  ปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   EST๓๑๑๐ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การสัมมนาทางสิ่งแวดลอ้ม 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   Seminar in Environment 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ  ๑(๐-๒-๑)    
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 

๓.๒ ประเภทของรายวิชา    รายวิชาบังคับ 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกลุ ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกลุ ผศ.ดร.รณบรรจบ อภิรติกุล 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ    02-160-1143-45 / E – Mail: tatsanawalai.ut@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่    ๑/  ช้ันปีที่ ๓ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ ๓๐ คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) …........................ไม่มี....................................... 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ….........................ไม่ม.ี..................................... 
 
๙. สถานที่เรียน   คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที่....๒....เดือน....กรกฎาคม..พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑.เพื่อให้นักศึกษามคีวามรูค้วามเข้าใจ  ความหมายในการสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม  

๒.เพื่อให้สามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศและต่างประเทศ  

๓. เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าแนวคดิด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม มาประยุกต์ใช้ในน าเสนองานสัมมนาการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการน าเสนองานจัดการสิ่งแวดล้อมและของประเทศไทย  และในระดับ

นานาชาติ  

๕. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ/ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้นักศึกษาทราบจุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนวิชา

นี ้คือ การพัฒนาผู้เรียนใหเ้ป็นคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนนั้นได้มีการน ารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การสอนโดยใช้

โครงงาน การท างานเป็นทีม   การคิดอย่างหลากหลาย  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและการสอนผ่านระบบออนไลน์   

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา 
    
  การเสนอรายงานเกี่ยวกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อม  การใช้เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ  แนวความคิด  
ผลงาน  ข้อมูล  หรือสภาพการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่อาจจะมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์  โดยการศกึษาและค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ  แล้วน ามาอภิปราย  เพื่อประโยชน์ในการศกึษาเพิ่มเติม หรอืน าไป
ประยุกต์ใช้ตอ่ไป 
  
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 
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 สอนเสริมตามความ

ต้องการของ

นักศึกษา 

ปฎิบัติการน าเสนอ 2 ช่ัวโมง 

ต่อสัปดาห ์รวม 30 ช่ัวโมง 

ศกึษาด้วยตนเอง 1 ช่ัวโมง

ต่อสัปดาห ์รวม 15 ช่ัวโมง 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง อาคารส านักงานคณบด ีช้ัน 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข 089 - 2050899 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) tatsanawalai.ut@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line) Line: pubasten 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) http://www.ssru.ac.th/teacher/tatsanawalai_ut 

 

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 
 (๑)  จติส านึกและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผูอ้ื่นและส่วนรวม 

  (๒)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถวิเคราะหแ์ละจัดการกับข้อ

โต้แย้งและปัญหาที่มผีลกระทบต่อตนเองและผูอ้ื่น รวมทั้งให้ขอ้สรุปของปัญหา 

 (๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าในความแตกต่าง

ของชาติพันธุ์ ตลอดจนวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ 

 (๔)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 

 (๕)  มีหลักในการวิเคราะห ์ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

๑.๒ วิธีการสอน 

(๑) ยกตัวอย่างกรณีศกึษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมทางวชิาชีพด้านวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม        

(๒) จัดการเรยีนการสอนผา่นระบบออนไลน์ และอภปิรายกลุ่ม 

(๓) ก าหนดให้นักศกึษาหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

(๔)  การสังเกต  การวิเคราะห์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    

(๕)  น าเสนอรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

(๖) การค้นคว้าด้วยตนเอง  
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๑.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้มอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(๒) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาด้านการเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความวินัย ความ

รับผิดชอบในการท างาน 

(๓) ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

 

๒.ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาสาขาวิชาที่ศึกษา 

 (๒)  สามารถวิเคราะหป์ัญหา เข้าใจ รมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมอืที่เหมาะสมในการแก้ไข

ปัญหา 

 (๓)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในอาชีพ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 

       (๔)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

  (๕) มีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจในการจัดการ

สิ่งแวดล้อมตามหลักนิเวศวิทยา  

  

๒.๒ วิธีการสอน 

(๑) แนะน าการวิเคราะหส์ังเคราะห์ขอ้มูล และแนวทางการน าเสนองานวิชาการ 

(๒) อภปิราย การท างานกลุ่ม การน าเสนองานในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

(๓) มอบหมายงานใหค้้นคว้า  การสบืเสาะหาความรู้  การวางแผน การจัดการสิ่งแวดล้อม  

(๔) การวิเคราะหส์ถานการณ์สิ่งแวดล้อมและเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   

(๕) การจัดท ารายงานวิชาสัมมนา  

๒.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) การเข้าเรียน 

(๒) การสังเกต  การวิเคราะห์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการน าเสนอ 

(๓) รายงานเดี่ยว การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(๔)วัดผลจากการน าเสนอสัมมนา 

 (๕) วัดผลจากรายงานการค้นคว้าจากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
      (๑) คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
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               (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

               (๓)  สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา 

               (๔)สามารถประยุกต์ความรู ้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 

๓.๒ วิธีการสอน 

(๑) บรรยายในชั้นเรียนและผา่นระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์  

(๒) มอบหมายงานในการค้นคว้าจากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

       (๓) อภปิราย ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญของประเทศไทย 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

(1) การถามค าถามและตอบค าถาม 

(๒) วัดผลจากการน าเสนอรายงาน 

(๓) สังเกตการมสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหา 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 

                   (๑)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                   (๒)  สามารถในการท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 

                   (๓)  สามารถใหค้วามช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์

ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรอืในบทบาทของผู้รว่มทีมท างาน 

                       (๔) มีความรับผดิชอบในงานของตนเอง และรับผิดชอบงานของกลุ่ม 

                      (๕) สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ ์ทั้งสว่นตัวและส่วนรวมพร้อม

ทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

๔.๒ วิธีการสอน 

(๑) การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) ที่เช่ือมโยงถึงสถานการณท์ี่เกี่ยวข้องกับ

สถานการณส์ิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน 

(๒)พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้รียนด้วยกันและระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับ

มอบหมายในการท างานเป็นกลุ่ม   

๔.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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(๒) การท ารายงาน สว่นบุคคล  พัฒนาการเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

(๓) สังเกตพฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่ม  ความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นกลุ่ม  / งาน

บุคคล 

 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
              (๑)  มีทักษะในการใชง้านเครื่องมอืทางดา้นวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเครื่องคอมพิวเตอร์ 

    (๒)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
    (๓)  สามารถใหร้ะบบคณิตศาสตร์สารสนเทศหรอืสถิติในการวิเคราะหแ์ละประเมินผลได้ 

    

๕.๑ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลขในการฝกึปฏิบัติการระบบนิเวศบกและแหลง่น้ า 

(๒) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน การแปล ในการท ารายงานและการน าเสนอ

หนา้ช้ันเรยีน 

(๓) ทักษะในการสบืค้นขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

(๔) ทักษะในการใชเ้ทคโนโลยี  

(๕) ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน 

 (๑) จัดการเรยีนการสอนผ่านระบบออนไลน์ มอบหมายใหศ้กึษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์สื่อการ

สอนและท ารายงานโดยเน้นการน าตัวเลขที่มสีถิตอิ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถอื 

 (๒) มอบหมายใหท้ าใบงานในการสรุปหัวข้อ ท าเค้าโครงสัมมนา การหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

(๒) ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการน าเสนอ รายงานปฏิบัติการ และการอภปิรายผล 

 

๖. ด้านอื่นๆ 

(๑)  ความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้ 
(๒)  มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาเฉพาะ 
(๓)  จัดการเรียนแบบบูรณาการ 
(๔)  มีความคดิหลากหลาย 
(๕)  จัดการเรียนรูใ้นหอ้งเรียนธรรมชาติ 
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หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน

ชั่วโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

สื่อทีใ่ช ้
ผู้สอน 

1 

14/7 

แนะน ารายวชิา การเรียนการสอน 

การวัดผลและประเมินผล  

 

2 ผู้สอนบรรยายผ่านระบบ

ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google 

meet หรือ Zoom  

- ขั้นน า เปิดสื่อการสอนด้าน

สถานการณ์สิ่งแวดลอ้มใน

ประเทศและต่างประเทศ 

- ขั้นสอน บรรยายผ่าน Google 

meet หรือ Zoom 

- ขั้นด าเนนิกิจกรรม นักศกึษา

เลอืกประเด็นสิ่งแวดลอ้มท่ีสนใจ 

- ขั้นสรุป / น าเสนอ รว่มกันสรุป 

- ขั้นประเมินผล ผู้สอนให้

คะแนนจากการสง่งานและการมี

ส่วนร่วมในชัน้เรียนของผู้เรียน 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล  

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

2 

21/7 

น าเสนอห้วข้อสัมมนาสิ่งแวดล้อม 

องคป์ระกอบของการสัมมนาด้าน

สิ่งแวดลอ้ม  

 

 

2 1. อภิปรายประเด็นปัญหา

สิ่งแวดลอ้ม 

2 น าเสนอหัวขอ้สัมมนา 

3.อภปิรายซักถามวิเคราะห ์

4. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. บรรยายประกอบส่ือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข่าว 

บทความ งานวจิัย ข้อมูลจาก

อนิเทอร์เน็ต ฯลฯ  

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

3 

28/7 

เทคนิคการน าเสนอและการท าสื่อ

น าเสนออย่างมปีระสิทธิภาพ  

2 1. บรรยายเทคนิคการน าเสนอ 

2.  น าเสนอหัวขอ้สัมมนา

เพิ่มเตมิ 

3. อภิปรายซักถามวิเคราะห ์

4. สรุปเนื้อหา 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 
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สื่อท่ีใช้ 

1. บรรยายประกอบส่ือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข่าว 

บทความ งานวจิัย ข้อมูลจาก

อนิเทอร์เน็ต ฯลฯ 

 

4 

4/8 

 

องคป์ระกอบของการท ารายงาน 

แนวทางการอา้งอิงงานวจิัย 

 

2 1. บรรยายองคป์ระกอบของการ

จัดท ารายงาน  

2 ยกตัวอย่างการอ้างองิงานวจิยั 

3.อภปิรายซักถามวิเคราะห ์

4. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. บรรยายประกอบส่ือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข่าว 

บทความ งานวจิัย ข้อมูลจาก

อนิเทอร์เน็ต ฯลฯ 

 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

5 

11/8 

 

เทคนิคในการสบืค้นขอ้มูล  2 1.ยกตัวอย่างฐานขอ้มูลท่ี

เกี่ยวข้อง 

 2 น าเสนอประเด็นในการสบืค้น

ข้อมูล 

3.อภปิรายซักถามวิเคราะห ์

4. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. บรรยายประกอบส่ือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ข่าว 

บทความ งานวจิัย ข้อมูลจาก

อนิเทอร์เน็ต ฯลฯ 

 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 
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6 

18/8 

 

เทคนิคการใช ้Canva ในการท าสื่อ

ประชาสัมพันธ์  

2 

1.ยกตัวอย่างสื่อประชาสัมพันธ์

ในการจัดสัมมนา 

 2 แนะน าเทคนิคการใช้

โปรแกรม 

3.อภปิรายซักถามวิเคราะห ์

4. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. บรรยายประกอบส่ือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ  

 

 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

 

 

7 

25/8 

 

จัดท าสื่อและเอกสารประกอบการ

สัมมนา 

2 

 1.จัดท าสื่อการสัมมนา 

 2  ผู้เรียน ทดลองใช้โปรแกรม 

3.อภิปรายซักถามวิเคราะห ์

4. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. บรรยายประกอบส่ือ

อเิล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

8 

1/9 

 

ศกึษาดว้ยตนเอง 

2  

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

9 

8/9 

น าเสนอสัมมนา ครัง้ท่ี 1  

 

2 

1.ผู้เรียนน าเสนอสัมมนา 

2. อภิปรายซักถาม ตอบค าถาม 

3. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

3. คลิปในการน าเสนอ 

 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

10 

15/9 

น าเสนอสัมมนา ครัง้ท่ี 2 

 
2 

1.ผู้เรียนน าเสนอสัมมนา ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 
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 2. อภิปรายซักถาม ตอบค าถาม 

3. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

3. คลิปในการน าเสนอ 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

11 

22/9 

 

น าเสนอสัมมนา ครัง้ท่ี 3 

 

2 

1.ผู้เรียนน าเสนอสัมมนา 

2. อภิปรายซักถาม ตอบค าถาม 

3. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

3. คลิปในการน าเสนอ 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

12 

29/9 

 

น าเสนอสัมมนา ครัง้ท่ี 4 

2 

1.ผู้เรียนน าเสนอสัมมนา 

2. อภิปรายซักถาม ตอบค าถาม 

3. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

3. คลิปในการน าเสนอ 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

13 

6/10 

 

น าเสนอสัมมนา ครัง้ท่ี 5 

2 

1.ผู้เรียนน าเสนอสัมมนา 

2. อภิปรายซักถาม ตอบค าถาม 

3. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

3. คลิปในการน าเสนอ 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

14 

13/10 

 

น าเสนอสัมมนา ครัง้ท่ี 6 

2 

1.ผู้เรียนน าเสนอสัมมนา 

2. อภิปรายซักถาม ตอบค าถาม 

3. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 
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2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

3. คลิปในการน าเสนอ 

15 

20/10 

 

น าเสนอสัมมนา ครัง้ท่ี 7 

2 

1.ผู้เรียนน าเสนอสัมมนา 

2. อภิปรายซักถาม ตอบค าถาม 

3. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

3. คลิปในการน าเสนอ 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

16 

27/10 

 

น าเสนอสัมมนา ครัง้ท่ี 8 

2 

1.ผู้เรียนน าเสนอสัมมนา 

2. อภิปรายซักถาม ตอบค าถาม 

3. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

3. คลิปในการน าเสนอ 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

17 

3/11 

 

ส่งรายงาน 2 

1.ผู้เรียนน าเสนอรายงานสัมมนา 

2. อภิปรายซักถาม ตอบค าถาม 

3. สรุปเนื้อหา 

สื่อท่ีใช้ 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

2.การสบืค้นขอ้มูลจาก

แหลง่ข้อมูลต่างๆ ด้วยตนเอง 

3 รายงาน 

 

 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 

ผศ.ดร.รณบรรจบ 

อภิรตกิุล 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมนิ สัดส่วน 
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ของการประเมินผล 

คุณธรรม 

จรยิธรรม 

(๑.๑, ๑.๔) 

ประเมินจาก 

๑.พฤตกิรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้มอบหมาย

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

๒.ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาด้านการเสียสละ 

ความซื่อสัตย์สุจริต ความวินัย ความรับผิดชอบในการ

ท างาน 

๓. ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

 

ทุกสัปดาห์ 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

ความรู้และความ

เข้าใจ 

(๒.๒,  ๒.๓, ) 

ประเมินผลจาก  

๑. การจัดท ารายงาน 

๒.วัดผลจากการน าเสนอรายงาน 

 

๑๗ 

ทุกสัปดาห์ 

 

๓๐ 

๕๐ 

 

ทักษะทางปัญญา 

(๓.๑. ๓.๓) 

 

ประเมินผลจาก 

 ๑.สังเกตการณ์การมสี่วนร่วมในการถามค าถาม 

 

ทุกสัปดาห์ 

 

๕ 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(๔.๑, ๔.๒) 

ประเมินผลจาก 

๑.การท ารายงาน ส่วนบุคคล 

๒.สังเกตพฤตกิรรมในการท างาน 

 

๑๕-๑๖ 

 

๒.๕ 

 

ความรู้และทักษะ

การวเิคราะห์ การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๕.๑,๕.๒,๕.๓)) 

ประเมินผลจาก 

๑. ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อ

เทคโนโลยี 

 

 

ทุกสัปดาห์ 

 

 

 

 

๒.๕ 

 

 

 

 

๓.  เกณฑ์การประเมินผล 

      การคิดค่าคะแนนใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

ระดับคะแนน ผลการศกึษา ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 

A ดียอดเยี่ยม ๔.๐๐ ๘๖ -๑๐๐ 

A- ดีเยี่ยม ๓.๗๕ ๘๒ – ๘๕ 

B+ ดีมาก ๓.๕๐ ๗๘ – ๘๑ 

B ด ี ๓.๐๐ ๗๔ – ๗๗ 
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B- ค่อนขา้งด ี ๒.๗๕ ๗๐ – ๗๓ 

C+ ปานกลางค่อนข้างด ี ๒.๕๐ ๖๖ – ๖๙ 

C ปานกลาง ๒.๐๐ ๖๒ – ๖๕ 

C- ปานกลางค่อนข้างออ่น ๑.๗๕ ๕๘ – ๖๑ 

D+ ค่อนขา้งอ่อน ๑.๕๐ ๕๔ – ๕๗ 

D อ่อน ๑.๐๐ ๕๐ – ๕๓ 

D- ออ่นมาก ๐.๗๕ ๔๖-๔๙ 

F ตก ๐.๐๐ ๐ – ๔๕ 

 

 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม. (2551). วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและสิง่แวดล้อม. มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสวนสุนันทา  

๒) United Nations. 2015. Back to Our Common Future. Sustainable Development in the 21st 
century (SD21) project Summary for policymakers. Retrieved July20, 2016 from 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/UNDESA_Back_Common_Future_En.pdf 
 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑)  www.unep.org 
 ๒)  www.pcd.go.th 

 ๓) www.deqp.go.th 
 ๔) www.nature.org 

 ๕) www.conservation.org 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์ประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

         (๑).ให้นักศึกษามีส่วนรว่มในการประเมินตนเอง เพื่อนและประเมินผูส้อน 

    (๒)นักศึกษาประเมินผู้สอนในระบบการประเมนิของมหาวิทยาลัยปลายภาคเรียน 
    (๓)นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอ่การเรียนการสอนของผูส้อน 

(๔)การสนทนาระหว่างผูส้อนและผู้เรยีน 

(๕)การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

(๖)แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

http://www.unep.org/
http://www.pcd.go.th/
http://www.deqp.go.th/
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(๗)ข้อเสนอผ่านเวปบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

(๑)การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 

(๒)ผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา 

(๓)การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู้ 

(๔)สังเกตการปฏิบัติจรงิ 
  (๕)การน าเสนองาน ผลงาน และรายงาน 
   (๖)ผลการทวนสอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

 

๓. การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึจะมีการปรับปรุงการสอนเพื่อพัฒนาการสอนให้มปีระสิทธิผล

มากยิ่งขึน้โดย 

             (๑) น าผลการวิจัยมาใชใ้นการจัดการเรยีนการสอน 

             (๒)น าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่การสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐานในการเรียนรู ้การสอนแบบโครงงาน และ การเรียนเน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

   

     การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา มีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ้

(๒) สอบถามรายวิชาที่มคีวามพร้อมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดย

ก าหนดเนื้อหาในการทวนสอบด้าน ขอ้สอบ การให้คะแนน ผลการเรียน กระบวนการเรียนการสอน  

 

(๓)  ในระหว่างการสอนรายวิชา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใ้นรายวิชา การ

สอบถามนักศึกษา   หรอืการตรวจงานนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยหรือหลังจาก

การวัดผลในส่วนต่าง ๆ 

(๔) แตง่ตัง้คณะกรรรมการทวนสอบจากบุคลากรภายในและภายนอก  
(๕) ด าเนนิการทวนสอบตามเวลาที่ก าหนด 

(๖) รายงานผลการทวนสอบและประเมินกระบวนการทวนสอบ 
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(๗) น าผลการทวนสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอนและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสทิธิผลของรายวิชา ได้มกีารวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

(๑)ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป ีหรอืตามข้อเสนอแนะและการทดสอบตามข้อ 4 

(๒)เปลี่ยนหรอืสลับอาจารย์ผูส้อนเพื่อให้นักศึกษามีมุมมองที่แตกต่าง 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ⧄ ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๗ 

รายวิชาEST3110  สาขาวิชา  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  
รหัสวิชา EST3110 

ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) 

การสัมมนาทางสิ่งแวดลอ้ม   

(ภาษาอังกฤษ) Seminar in Environment  

     

  

   

  

      

 

  

  

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


