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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา EVR๓๒๐๗รายวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง  

สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   
        รหสัวิชา                      EVS ๔๒๒๙ 
        ชื่อรายวิชาภาษาไทย การจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง 
        ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ     Forest and Wildlife Management and Protected Area 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ๓  หน่วยกิต (๓ – ๐ – ๖)  
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       เป็นวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
                                                     สิ่งแวดล้อม 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    เป็นวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
                                                     สิ่งแวดล้อม 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล  
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน    ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล 
๕.  สถานที่ติดต่อ   สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม E: Mail:tatsanawalai.ut@ssru.ac.th 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ๑ /  ช้ันปีที ่๓ 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ   ๒๕   คน 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) ไม่ม ี
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม ี
๙. สถานที่เรียน               คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่๒๒ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
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หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
๑.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า  ประโยชน ์

ของทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า 
๒.เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลาย  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 

ป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประเภทของพ้ืนที่คุ้มครอง การจัดการพ้ืนที่
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ 

๓.เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการร่วมการคัดเลือกพ้ืนที่ ระเบียบ กฎหมาย การบริหาร การวางแผนและการ 
ประเมิน การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีคุ้มครอง 

 

        ๒.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  
           วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้นักศึกษาทราบจุดประสงค์หลักของการจัดการเรียนการสอนวิชา

นี ้คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  ส าหรับการจัดการเรียนการสอนนั้นได้มีการน ารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การสอนโดยใช้

โครงงาน การท างานเป็นทีม   การคิดอย่างหลากหลาย  น าเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน  

 
หมวดที่๓ลักษณะและการด าเนนิการ 

 
๑. ค าอธบิายรายวิชา 

  หลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 
ทรัพยากรสัตว์ป่า ผลกระทบที่เกิดจากทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลาย  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประเภทของพื้นที่คุ้มครอง การจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ การคัดเลือกพ้ืนที่ ระเบียบ กฎหมาย การบริหาร การวางแผนและการประเมิน การ
แบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่คุ้มครอง 

           Wildlife resource issues, forests and Wildlife Sanctuary, The principle of forest resources 
management, protected animals, the useful forest resources, animal resources, The effects of 
deforestation. forest degradation, forest resources conservation and wild animals for the sustainable 
utilization, kind of wildlife Sanctuary, The management of natural resources area in domestic, to assort 
area according to regulations, law, administration, procedure and estimation to organize the  protected 
area for usability. 

 
   
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 

http://dict.longdo.com/search/Deforestation
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บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๘ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

- การศึกษาด้วยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  อาคาร ๒๔ ช้ัน ๒  
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘๙ ๒๐๕๐๘๙๙   
 ๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)  tatsanawalai.ut@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line).       - 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)... www.teacher.ssru.ac.th/tatsanawalai_ut 
                - ให้ค าปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของอาจารย์  
                   http://www.ssru.ac.th/teacher/tatsanawalai_ut 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 
 (๑)  จิตส านึกและเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ผู้อื่นและสังคม 
 (๓)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งตระหนักและเห็นคุณค่าในความแตกต่างของชาติ
พันธุ์ ตลอดจนวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ 
 (๔)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
 (๕)  มีหลักในการวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อยากเป็นเหตุเป็นผล 
๑.๒ วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
       (๒) อภิปรายกลุ่ม 

(๓) ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องหรือก าหนดบทบาทสมมุติ 
(๔) การท าโครงการจัดการป่าไม้และพ้ืนที่คุ้มครอง 
(๕) การสังเกต  การวิเคราะห์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
(๖)  การรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(๗) การค้นคว้าด้วยตนเอง รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยาย 

๑.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้มอบหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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(๒) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาด้านการเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความวินัย ความรับผิดชอบในการ
ท างาน 

(๓) ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

๒.ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

 (๑)  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
 (๒)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
 (๓)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในอาชีพ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
            (๔)รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(๕) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ  

  
๒.๒ วิธีการสอน 
   (๑).บรรยายแบบออนไลน์ เรื่อง หลักการและแนวคิดในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ประโยชน์ของ

ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า ผลกระทบที่เกิดจากทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลาย  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ประเภทของพ้ืนที่คุ้มครอง 

(๒) อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงานปัญหาของป่าไม้และพ้ืนที่คุ้มครอง 
(๓) มอบหมายงานให้ค้นคว้า  การสืบเสาะหาความรู้  การวางแผนด้านการจัดการป่าไม้ และ พ้ืนที่คุ้มครอง 
 (๔) การวิเคราะห์กรณีศึกษา    การท าโครงงานและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โครงการพัฒนากับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (๕)การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แทนการศึกษาดูงานเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19  

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
(๑) ทดสอบย่อย   สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
(๒) การสังเกต  การวิเคราะห์  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการน าเสนอ 
(๓) การรายงานกลุ่มและรายงานเดี่ยว การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(๔)วัดผลจากการน าเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้นเรียน 
(๕) วัดผลจากรายงานการค้นคว้าจากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ด้านป่าไม้และพ้ืนที่คุ้มครอง 
 

๓. ทกัษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
      (๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

               (๒)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
               (๓)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา 
                   (๔)สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปัญหาในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม 

 
๓.๒ วิธีการสอน 
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(๑) บรรยาย สถานการณ์ป่าไม้และพ้ืนที่คุ้มครองของประเทศไทย 
นโยบายและแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม  ยกกรณีศึกษา และมอบหมายงานท ารายงานกลุ่ม 
(๒) มอบหมายงานในการค้นคว้าจากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเรื่อง  พ้ืนที่คุ้มครอง    การจัดการสัตว์ป่า

ในพ้ืนที่ป่าไม ้  
       (๓) อภิปรายกลุ่ม  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยนื กฏหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้   สัตว์ป่า  และพ้ืนที่คุ้มครอง 

 
๓.๓ วิธีการประเมินผล 

(1) ทดสอบย่อย สอบกลางภาค  และ สอบปลายภาค 
(๒) วัดผลจากการน าเสนอรายงานและการประเมินโครงการ 
(๓) สังเกตการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 

                   (๑)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                   (๒)  สามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ทั้งในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 
                   (๓)  สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
กลุ่มท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
                                     (๔)มีความรบัผิดชอบในงานของตนเอง และรบัผิดชอบงานของกลุม่ 
                                     (๕)สามารถเป็นผูร้เิริ่มแสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ ์ทัง้สว่นตวัและส่วนรวมพรอ้มทัง้ 
แสดงจดุยืนอย่างเหมาะสมทัง้ของตนเองและของกลุม่ 
 

๔.๒ วิธีการสอน 
(๑) มอบหมายงานกลุ่มในการศึกษากฏหมาย   ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้  พ้ืนที่คุ้มครอง 
(๒) ศึกษาค้นคว้าเรื่องพ้ืนที่คุ้มครองในประเทศไทยและเปรียบเทียบกับสากล  พร้อมการน าเสนอรายงานในชั้น

เรียน  
(๓) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกันและระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายใน

การท างานเป็นกลุ่ม  เรื่องการแก้ไขกฏระเบียบที่ทันสมัยในการจัดการป่าไม้และพ้ืนที่คุ้มครอง 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินตนเอง ประเมินเพ่ือน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
(๒) การท ารายงาน ส่วนบุคคล  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
(๓) สังเกตพฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่ม  ความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นกลุ่ม  / งานบุคคล 

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

              (๑)  มีทักษะในการใช้งานเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและเครื่องคอมพิวเตอร์ 
    (๒)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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    (๓)  สามารถให้ระบบคณิตศาสตร์สารสนเทศหรือสถิติในการวิเคราะห์และประเมินผลได้ 
                    
  (๔) สามารถส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทางการเขียนและการสนทนา เลือกใชรู้ปแบบของการส่ือสาร
ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 
(๒) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน การแปล ในการท ารายงานและการน าเสนอหน้าชั้น

เรียน 
(๓) ทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
(๔) ทักษะในการใช้เทคโนโลยี  
(๕) ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๒ วิธีการสอน 
 (๑) มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์สื่อการสอนและท ารายงานโดยเน้นการน าตัวเลขท่ีมีสถิติ

อ้างอิงจากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
 (๒) มอบหมายให้ท าโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (๓) มอบหมายงานให้ท าการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ และน าเสนองานหน้าชั้น

เรียน 
    (๔ )  การวิเคราะห์สังเคราะห์การพัฒนาโดยศึกษาจากข้อมูลสารสนเทศเรื่องพ้ืนทีคุ่้มครองระดับสากลทั่วโลก 
๕.๓ วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 
(๒) ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ และการร่วมอภิปรายผล 

 
๖. ด้านอื่นๆ 

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

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ -บทน า 
-หลักการและแนวคิดในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า 

-   ความหมายของสัตว์ป่าและการ
จัดการ   ทรัพยากรป่าไม้ 

 
  
 

๓ 1. ชี้แจงแผนการเรียน ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ แนะน าการเรียนการสอนใน
รายวิชา รวมทั้งวิธีการประเมินผล
การเรียน 
2. บรรยายความรู้พื้นฐานทาง
สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับป่าไม้   สัตว์
ป่า 
3.แบ่งกลุ่มอภิปราย ความรู้เรื่อง
การการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
สัตว์ป่า 
จากนั้นให้ผู้แทน  กลุ่มรายงานหน้า
ชั้นเรียน  
4.ผู้สอนน าสู่การอภิปรายสรุปโดย
ใช้ค าถามแล้วให้ผู้เรียนบันทึกผล
การสรุปด้วยตนเอง เพ่ือน าไปสู่การ
สรุปด้วยการตั้งค าถาม 
5. ให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ิมเติมจาก
ต าราเรื่อง กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม  
กรมป่าไม้ และน าเสนอผลจาก
การศึกษา 
สื่อที่ใช้ 
1.เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. Power Point 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๒ -ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ ๓ .อธิบายแผนผังเรื่องทรัพยากรป่าไม้ 
2.ให้นักศึกษาท าแผนผังความคิด 4 
กลุ่มพร้อมน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเรื่อง
ประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 
สื่อที่ใช้  
1.เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. Power Point 
3.  วีดีทัศน์เรื่อง 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

ทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าไม้ 
๓ - ทรัพยากรสัตว์ป่า 

-การจัดการสัตว์ป่า 
- ประโยชน์ของสัตว์ป่า 

- หลักการจัดการและอนุรักษ์สัตว์ป่า  

 

๓ 1.ให้ผู้เรียนศึกษาจากวีดิทัศน์  แล้ว
สรุปความรู้ที่ได้ด้วยภาษาเขียนของ
ตนเอง 
 2.บรรยายเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์
ป่า   
 -การจัดการสัตว์ป่า 
- ประโยชน์ของสัตว์ป่า 

- หลักการจัดการและอนุรักษ์สัตว์
ป่า  

สื่อที่ใช้ 
1.วิดีทัศน์ทรัพยากรสัตว์ป่า 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. แบบสรุปบทเรียน 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๔ -ผลกระทบที่เกิดจากทรัพยากรป่าไม้
ถูกท าลาย   

 1.บรรยายการผลกระทบที่เกิดจาก
ทรัพยากรป่าไม้ถูกท าลาย   
 2.ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดผล
กระทบที่เกิดจาก ทรัพยากรป่าไม้
ถูกท าลาย  
3.ให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น 
4.มอบหมายท ารายงานเป็นกลุ่ม 
สื่อที่ใช้ 
1.วิดีทัศน์ทรัพยากรป่าไม้ 
2. เอกสารประกอบการบรรยาย 
3. แบบสรุปบทเรียน 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๕ - ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่า
ไม ้

๓ 1.บรรยายและยกตัวอย่างการ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรป่า
ไม้ 
2.อภิปรายวิธีการศึกษา ความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรป่าไม้ 
สื่อที่ใช้ 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1.ใบงานเรื่องความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรป่าไม้  
2.  เอกสารประกอบบรรยาย 

๖ -การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

๓ 1.  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท าค้นคว้า
อาทิ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว 
และสื่อ    อิเล็กทรอนิกส์ โดย
ผู้สอนก าหนดใบงานเป็นแนวทาง
ให้ผู้เรียนประกอบการค้นคว้าเรื่อง
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 2.ให้ผู้เรียนหาข้อมูลจากแหล่งต่าง 
ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3.ร่วมกันสรุป การอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน    และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  
 
สื่อที่ใช้ 
1.เอกสารประกอบการบรรยาย 
2. Power Point 
3.วิดีโอ   เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
4. แผนผังการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๗ ประเภทของพ้ืนที่คุ้มครอง ๓ 1.บรรยายเกี่ยวกับพ้ืนที่คุ้มครอง 
2.อภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับ
ประเภทของพ้ืนที่คุ้มครอง 
 สื่อที่ใช้ 
1.เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๘ สอบกลางภาค ๒ สอบเนื้อหาสัปดาห์ท่ี๑-๗ ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๙ -การจัดการพ้ืนที่คุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ 

๓ 1.บรรยายเกี่ยวกับการจัดการพ้ืนที่
คุ้มครอง 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชา EVS ๔๒๒๙ สาขาวิชา วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

2. บรรยายเรื่องการพ้ืนที่คุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ 
 3.ให้นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศไทย 
สื่อที่ใช้ 
1.เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

๑๐ การคัดเลือกพ้ืนที่ ระเบียบ กฎหมาย 
 

๓ 1.บรรยายเกี่ยวกับการคัดเลือก
พ้ืนที่ ระเบียบ กฎหมาย 
 
 2.ยกตัวอย่างการคัดเลือกพ้ืนที่ 
ระเบียบ กฎหมาย 
3. ให้นักศึกษาค้นคว้าในสื่อต่างๆ
เกี่ยวกับ การคัดเลือกพ้ืนที่ 
ระเบียบ กฎหมาย 
4.น าเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับ 
การคัดเลือกพ้ืนที่ ระเบียบ 
กฎหมาย 
สื่อที่ใช้ 
1.เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
3.ใบงานวิธีการคัดเลือกพ้ืนที่ 
ระเบียบ กฎหมาย 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๑๑ ระเบียบ กฎหมายพ้ืนที่คุ้มครองใน
ประเทศไทย 

 

๓ 1.บรรยายระเบียบ กฎหมายพ้ืนที่
คุ้มครองในประเทศไทย 
 
 2.ยกตัวอย่างโครงการทีก่ฎหมาย
พ้ืนที่คุ้มครองในประเทศไทย 
 สื่อที่ใช้ 
1.เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. สื่ออิเล็กทรอนิก 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๑๒ การบริหารพ้ืนที่คุ้มครอง ๓ 1.  บรรยาย เรื่อง การบริหารพ้ืนที่
คุ้มครอง 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชา EVS ๔๒๒๙ สาขาวิชา วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

 2.  ยกตัวอย่างกลไกท่ีใช้ในการ
บริหารพื้นที่คุ้มครองโครงการ
ประเภทพลังงาน และป่าไม้  สัตว์
ป่า 
3. นักศึกษาแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันในการการบริหารพ้ืนที่
คุ้มครอง 
สื่อที่ใช้ 
1.เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

๑๓ การวางแผนและการประเมินพ้ืนที่
คุ้มครองในประเทศไทย 
 

๓ .ก าหนดประเด็นค าถามในชั้นเรียน
เกี่ยวกับการวางแผนและการ
ประเมินพ้ืนที่คุ้มครองในประเทศ
ไทย 
 2.  บรรยายเกี่ยวกับการวางแผน
และการประเมินพ้ืนที่คุ้มครองใน
ประเทศไทย 
 สื่อที่ใช้ 
1.เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๑๔ การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
คุ้มครอง 

๓ 1.บรรยายเกี่ยวกับการแบ่งเขตการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีคุ้มครอง 
2.ให้นักศึกษาท ารายงานการการแบ่ง
เขตการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีคุ้มครอง 
สื่อที่ใช้ 
1.เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๑๕ การจัดการพ้ืนที่คุ้มครองในแต่ละ
ภาคของประเทศไทย 

๓ 1.บรรยายเกี่ยวกับข้อก าหนด  
องค์กรและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 
การจัดการการจัดการพ้ืนที่
คุ้มครอง 
2. ให้นักศึกษาท ารายงานเกี่ยวกับ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
พ้ืนที่คุ้มครองในแต่ละภาคของ
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชา EVS ๔๒๒๙ สาขาวิชา วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1.เอกสารประกอบการบรรยาย  
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์   

๑๖ รายงานการจัดการทรัพยากรป่าไม้  
สัตว์ป่า พ้ืนที่คุ้มครอง 

๓ ให้นักศึกษารายงานเป็นกลุ่มการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้  สัตว์ป่า   
เขตพ้ืนที่คุ้มครอง 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

๑๗ สอบปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๖๔ ๒ รายงานกลุ่มและสอบปลายภาค
เรียนที่๑/๒๕๕๙ 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย 

อุฑารสกุล 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน ก าหนดการ 
ประเมิน 

(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วน 
ของการประเมินผล 

คุณธรรม จรยิธรรม 
(๑.๑, ๑.๔) 

ประเมินจาก 
๑.พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้มอบหมาย
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๒.ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาด้านการ
เสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต ความวินัย ความ
รับผิดชอบในการท างาน 
๓. ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

 
ทุกสัปดาห ์

 
๑๐ 

 
 
 
 
 

ความรู้และความ
เข้าใจ 
(๒.๒,  ๒.๓, ) 

ประเมินผลจาก  
๑.ทดสอบย่อย  
๒. สอบกลางภาค 
๓.สอบปลายภาค 
๔.วัดผลจากการน าเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น
เรียน 
 
 

 
ทุกสัปดาห ์

๘ 
๑๗  

ทุกสัปดาห ์
 
 

 
๕ 

๒๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
(๓.๑. ๓.๓) 
 

ประเมินผลจาก 
 ๑.วัดผลจากการน าเสนอรายงานและการประเมิน
โครงการ 
๒. สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

 
ทุกสัปดาห ์

 
 
 
 
 

 
๕ 
 

๕ 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชา EVS ๔๒๒๙ สาขาวิชา วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(๔.๑, ๔.๒) 

ประเมินผลจาก 
๑.การท ารายงาน ส่วนบุคคล 
๒.สังเกตพฤติกรรมในการท างานเป็นกลุ่ 

 
๑๕-๑๖ 

 
๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้และทักษะ
การวิเคราะห์ การ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(๕.๑,๕.๒,๕.๓)) 

ประเมินผลจาก 
๑. ประเมินจากรายงานและรูปแบบการน าเสนอด้วย
สื่อเทคโนโลยี 
๒. ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการน าเสนอ และการ
ร่วมอภิปรายผล 
 
 

 
ทุกสัปดาห ์

 
 

ทุกสัปดาห ์

 
๒.๕ 

 
 

๒.๕ 

๓.  เกณฑ์การประเมินผล 

      การคิดค่าคะแนนใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
ระดับคะแนน ผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน ค่าร้อยละ 

A ดียอดเยี่ยม ๔.๐๐ ๘๖ -๑๐๐ 
A- ดีเยี่ยม ๓.๗๕ ๘๒ – ๘๕ 
B+ ดีมาก ๓.๕๐ ๗๘ – ๘๑ 
B ดี ๓.๐๐ ๗๔ – ๗๗ 
B- ค่อนข้างดี ๒.๗๕ ๗๐ – ๗๓ 
C+ ปานกลางค่อนข้างดี ๒.๕๐ ๖๖ – ๖๙ 
C ปานกลาง ๒.๐๐ ๖๒ – ๖๕ 
C- ปานกลางค่อนข้างอ่อน ๑.๗๕ ๕๘ – ๖๑ 
D+ ค่อนข้างอ่อน ๑.๕๐ ๕๔ – ๕๗ 
D อ่อน ๑.๐๐ ๕๐ – ๕๓ 
D- อ่อนมาก ๐.๗๕ ๔๖-๔๙ 
F ตก ๐.๐๐ ๐ – ๔๕ 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
นิวัติ   เรืองพาณิช. 2546 .นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ .  มหาลัยเกษตรศาสตร์. 
นิวัติ   เรืองพาณิช. 2546.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. มหาลัยเกษตรศาสตร์. 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ 
รายวิชา EVS ๔๒๒๙ สาขาวิชา วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ราตรี  ภารา. 2542  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. อักษาพิพัฒน์  กรุงเทพมหานคร. 
http://www.epa.gov/climatechange องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ประเทศสหรัฐอเมริกา 
http://www.ipcc.ch/   Intergovernmental Panel on Climate Change 
http://www.unep.org/  United Nations 
http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/about/habitat_types/habitats/tropical_forests/ 
http://www.seub.or.th/ 
 
๒.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็บไซต์ที่เก่ียวกับหัวข้อในค าอธิบายรายวิชา 
 
 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
         (๑).ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง เพื่อนและประเมินผู้สอน 

    (๒)นักศึกษาประเมินผู้สอนในระบบการประเมินของมหาวิทยาลัยปลายภาคเรียน 
    (๓)นักศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนของผู้สอน 

(๔)การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
(๕)การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
(๖)แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
(๗)ข้อเสนอผ่านเวปบอร์ดที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 

(๑)การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
(๒)ผลการสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษา 
(๓)การทบทวนผลการประเมินการเรียนรู้ 
(๔)สังเกตการปฏิบัติจริง 

  (๕)การน าเสนองาน ผลงาน และรายงาน 
   (๖)ผลการทวนสอบจากคณะกรรมการหลักสูตร 

 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงจะมีการปรับปรุงการสอนเพ่ือพัฒนาการสอนให้มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน
โดย 
             (๑) น าผลการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
             (๒)น าวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในการเรียนรู้ การสอนแบบโครงงาน และ การเรียนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

http://www.epa.gov/
http://www.ipcc.ch/
http://www.unep.org/climatechange
http://wwf.panda.org/about_our_earth/ecoregions/about/habitat_types/habitats/tropical_forests/


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๕ 
รายวิชา EVS ๔๒๒๙ สาขาวิชา วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
   
     การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา มีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(๒) สอบถามรายวิชาที่มีความพร้อมในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยก าหนดเนื้อหา

ในการทวนสอบด้าน ข้อสอบ การให้คะแนน ผลการเรียน กระบวนการเรียนการสอน  
(๓)  ในระหว่างการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา การสอบถาม

นักศึกษา   หรือการตรวจงานนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยหรือหลังจากการวัดผลในส่วน
ต่าง ๆ 

(๔) แต่งตั้งคณะกรรรมการทวนสอบจากบุคลากรภายในและภายนอก  
(๕) ด าเนินการทวนสอบตามเวลาที่ก าหนด 
(๖) รายงานผลการทวนสอบและประเมินกระบวนการทวนสอบ 
(๗) น าผลการทวนสอบไปปรับปรุงการเรียนการสอนและเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

(๑)ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและการทดสอบตามข้อ 4 
(๒)เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองที่แตกต่าง 

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



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๖ 

รายวิชา EVS๔๒๒๙ สาขาวิชา วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
ตามทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 
 

รายวิชา 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ 

 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล. และ
ความ

รับผิดชอบ
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ทักษะ
ด้าน
อ่ืน 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  

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

รหัสรายวิชา EVR๓๒๐๗ 

ชื่อรายวิชาการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและ

พื้นที่คุ้มครอง  
Fore and Wildlife 
Management and  
                   protected 
Area 
 

                       



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๗ 
รายวิชา EVS ๔๒๒๙ สาขาวิชา วทิยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 
 

 
 

 


