
 ๑ 

มคอ.๓ 
    รายวิชา การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
              ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       วิทยาเขตขอนแก่น/คณะครุศาสตร์/สาขาวิชาสังคมศึกษา 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  
         ๒๐๓  ๔๓๓   การจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน (Local  Resource Management) 
๒. จำนวนหน่วยกิต   

๒ หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)           
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
            ๓.๑ หลักสูตร ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
            ๓.๒ รายวิชาเอกเลือก 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอน 
          ๔.๑ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     ๑. ผศ.อนุสรณ์ นามทะราช         
                                              ๒. อาจารย์บุญส่ง  นาแสวง 

                                    ๓. อาจารย์พันทิวา ทับภูมี 
                                    ๔. อาจารย์วิรัตน์ ทองภู 
                                    ๕. อาจารย์สริญญา มารศรี 
                                    ๖. อาจารย์กนกวรรณ ประจันตะเสน  
 ๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอน อ.สริญญา มารศรี 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
             ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช้ันปีท่ี ๔ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน    

 มคอ.๓ 



 ๒ 

            อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อนิสิตเรียนรายวิชานี้แล้ว นิสิตมีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ (ให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ๗ ด้าน) 

๑.๑ ) เพื่อใหน้ิสิตได้ทราบองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรท้องถิ่น สถานการณ์ และ 
สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตการณ์ส่ิงแวดล้อมท้องถิ่น  

๑.๒) เพื่อใหน้ิสิตได้ศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น การประเมินสถานภาพและ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม การจัดใช้ประโยชน์ การจัดการอนุรักษ์และการจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๑.๓ ) นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
๑.๔ ) วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในระดับชาติและระดับท้องถิ่นได้ 
๑.๕ ) เปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยของนโยบายการจัดการส่ิงแวดล้อมแต่ละแนวทาง 
๑.๖ ) รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีค่านิยมท่ีดีร่วมกัน 
๑.๗ ) นิสิตนำความรู้ท่ีได้รีบไปใช้ในการจัดสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๒. วัตถุประสงคใ์นการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

          เพื่อใหน้ิสิตนำหลักการจัดการและการเรียนรู้ของมนุษย์มาใช้ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ 
ปรับปรุงให้เนื้อหาตามแนวทางเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามประกาศของมหาวิทยาลัย และยังเป็นการ
ปรับปรุงตามแผนการปรับปรุงท่ีถูกระบุไว้ในหลักสูตร ท่ีต้องการปรับเนื้อหาให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น และทันความ
เปล่ียนแปลงทางวิชาการ เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาในต่างประเทศท่ีสำคัญ และเพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 
 

 ๑. คำอธิบายรายวิชา  

         การจัดการทรัพยากรท้องถิ่นและแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการแบบบูรณาการ โดยใช้มาตรการทางสังคม 
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพื้นที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อ



 ๓ 

สิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน  ด้านการเกษตร  ฯลฯ แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมี
ส่วนร่วม การจัดการเชิงบูรณาการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๕ ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะรายบุคคล 

การปฏิบัติ ๒๐ ช่ัวโมง/ 
ภาคการศึกษา 

๓ ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

 - อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านเวปไซต์สาขาวิชาและสร้างกลุ่มเฟชบุ๊กและไลน์เพื่อส่งงาน
และติดต่อ  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ี 
   ต้องการ) 
- อาจารย์เปิดและแจ้งเบอร์โทรศัพท์ เฟชบุ๊กและไลน์ให้ทุกคนสามารถติดต่อปรึกษาได้ตลอดเวลา 
- ให้นิสิตสามารถเข้าศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยโต๊ะกลางรองรับการศึกษางานและข้อความรู้ท่ีนิสิตเข้ามาหา 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

ด้านบุคลิกภาพ การฝึกปฏิบัติการแสดงออกถึงภาวะความเป็นครูท้ังการปฏิบัติเป็นแบบ 
อย่าง การแต่งกาย การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวที่เหมาะสม  
พฤติกรรมร่วมในการทำงาน  

ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

๑  .กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการกำหนด   
    หัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน    
   การนำเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นิสิตได้สร้างภาวะผู้นำและการ   
   เป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
๒  .มีกิจกรรมนิสิตท่ีมอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการ  
    ดำเนินกิจกรรม เพื่อฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
๓  .งางวินัยในตนเอมีกติกาท่ีจะสร้ เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน   
    อย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้าในการแสดง 
    ความคิดเห็น 



 ๔ 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพ   ความ
เป็นครูตามหลักพระพุทธศาสนา  และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความเป็น
ครู 

๒. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
๑.คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒.ความรู้ ๓.ทักษะทาง
ปัญญา 

๔.ทักษะความ 
สัมพันธ์
ระหว่าง บุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการ
วิเคราะห์ตัว 
เลขการส่ือ 
สา และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖.วิธีการจัดการเรียนรู ้

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
                        

  ๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
      ๒.๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา 
        พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ 
มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นำหลัก
ทางธรรมไป ประยุกต์ใช้อย่าง  ถูกต้อง
เหมาะสมโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
      ความรับผิดชอบหลัก 
      ๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม  
      ความรับผิดชอบรอง 
     ๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต   
     ๓) มีภาวะผู้นำและผู้ตาม สามารถ
ทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัด 
แย้งท่ีเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์            
     ๔) เคารพสิทธิ์และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์                                                                                                                                     

 ๒.๑.๒ วิธีการสอน 
      - ใช้การสอนแบบบรรยายด้วย
การส่ือสารสองทาง เปิดโอกาสให้
นิสิตมีการตั้งคำถามหรือตอบคำถาม
หรือแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรม ในช้ันเรียน
ลักษณะสอดแทรกในเนื้อหา 
      - ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
ตัวอย่างรูปแบบการเรียนรู้ในยุค
ส่ือสารด้านไอที ๔.๐ ท่ีขาดความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีการประพฤติท่ี
ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
       - อาจารย์ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง 
ให้ความสำคัญต่อจรรยาบรรณ
วิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลาการเปิด
โอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การ
เคารพและการให้เกียรติแก่อาจารย์
ผู้บรรยาย ตลอดจนระหว่างผู้เรียน
ด้วยกันซึ่งมีความเป็นผู้อาวุโสกว่า 

 ๒.๑.๓ วิธีการประเมินผล 
    ๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน และ
ส ่ ง งานท ี ่ ได ้ ร ับมอบหมายตาม
ขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
    ๒) มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้
นำมาทำรายงาน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
    ๓) ประเมินผลการวิเคราะห์ 
กรณีศึกษาประเมินผลการนำเสนอ
รายงานท่ีมอบหมาย 
    ๔) ประเมินผลจากพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในช้ันเรียนและในโอกาส
ท่ีสาขาวิชาหรือ มหาวิทยาลัยจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรม กรสัมมา
คารวะต่อผู้อาวุโสหรือคณาจารย์ 
    ๕) การตรวจสอบการมีวินัยต่อ
การเรียน การตรงต่อเวลาในช้ัน
เรียนและการส่งงานมอบหมาย 



 ๕ 

      ๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม        
      ๖) มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ท่ี
กำหนดโดยองค์กรวิชาชีพคือคุรุสภา  

     - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องบุคคลท่ีทำดี 
เสียสละ และทำประโยชน์แก่
ส่วนรวม 

    ๖) ประเมินรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นโดยนิสิตอื่น ๆ ในรายวิชา 
    ๗) การใช้ระบบนิสิตประเมิน
ตนเอง เพื่อพัฒนาและรู้ตนเอง 

   ๒.๒ ความรู้ 
      ๒.๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
๑. ความรับผิดชอบหลัก 
     ๑) นิสิตตระหนักรู้หลักการ และ
ทฤษฎีในองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครู และความก้าวหน้าของ
วิชาชีพครู 
๒. ความรับผิดชอบรอง 
     ๑) นิสิตมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ
ครูอย่างกว้างขวาง และเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ 
     ๒) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการวิจัย และใช้เครื่องมือในการ
แสวงหาวิทยาการใหม่ๆ ทางด้านการ
เรียนรู้การสอน เพื่อแก้ปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้ 
     ๓) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     ๔) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านการศึกษาเป็นพื้นฐานของ
ชีวิตท่ีครอบคลุมท้ังวิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฎหมาย
และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
      ๕) นิสิตสามารถบูรณาการความรู้
ในสาขาวิชาสังคมศึกษา และวิชาชีพครู
กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๒.๒ วิธีการสอน 
   ๑) บรรยาย/อภิปราย/การทำงาน
กลุ่มการนำเสนอรายงาน รูปแบบ
การเรียนรู้ในยุคส่ือสารด้านไอที ๔.๐ 
โดยการมอบ หมายงานให้ ค้นคว้า
แบบหลักสูตรต่าง ๆ งานการเรียนรู้
แบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(ศูนย์กลาง) 
    ๒) มีการศึกษานอกสถานท่ีท่ีเกี่ยว 
กับเรื่องท่ีเรียนการสอนรายวิชาการ
พัฒนาหลักสูตร 
    ๓) มีการให้ศึกษาจากหลักสูตรท่ี
เป็นหลักสูตรจริง เพื่อนำไปสู่การใช้
หลักสูตรในอนาคต 
    ๓) มีการศึกษานอกสถานท่ีท่ีเกี่ยว 
กับเรื่องการใช้หลักสูตร ในโรงเรียน
ต่าง ๆ   
    ๔) มีการเข้ากลุ่มเพื่อการศึกษา
ค้นคว้าและแลกเปล่ียนเรียนซึ่งกัน
และกัน 
     ๕) การศึกษาโดยใช้ปัญหา 
Problem base learning และ 
Student Canter เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
 

๒.๒.๓ วิธีการประเมินผล 
   ๑) มีการทำแบบฝึกหัด ท้าย
ช่ัวโมง การสอบย่อย สอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค 
   ๒) การตรวจผลงานรายบุคคล
จากงานท่ีมอบหมายคุณภาพและ
ผลของช้ินงาน 
    ๓) การเข้าช้ันเรียน สังเกตการ
ทำงานเป็นกลุ่มและรายบุคคล การ
มีส่วนร่วมในงานท่ีมอบหมาย 
 

    ๒.๓ ทักษะทางปัญญา 



 ๖ 

      ๒.๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้อง
พฒันา 
       ๑. ความรับผิดชอบหลัก 
                  ๑) นิสิตสามารถวิเคราะห์
และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียน และสร้างสรรค์องค์
ความรู้หรือนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนา
ตนเอง การัดการเรียนการสอน และ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๒. ความรับผิดชอบรอง 
            ๑) นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
             ๒) นิสิตสามารถสืบค้น 
ตีความ และประเมินสารสนเทศเพื่อใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
             ๓) นิสิตสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ทางด้านสังคมศึกษา จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนสังคมศึกษา และ
วิชาชีพครูได้อย่างเหมาะสม 

๒.๓.๒ วิธีการสอน 
   ๑) การมอบหมายให้นิสิตฝึกการทำ
กิจกรรมในช้ันเรียนและนอกห้อง 
เรียน รูปแบบการเรียนรู้ในยุคส่ือสาร
ด้านไอที ๔.๐ 
   ๒) การอภิปรายกลุ่ม ให้นิสิตเข้า
กลุ่ม โดยแบ่งหัวข้อให้ศึกษาสาระเป็น 
รายในช้ัน เพื่อได้แสดงความคิด เห็น
ในกลุ่ม 
    ๓) การวิเคราะห์กรณีศึกษาใน
การใช้หลักสูตรและการแก้ไขปัญหา
การสอน 
    ๔) มีการศึกษานอกสถานท่ีท่ีเกี่ยว 
กับวิชา เช่น หลักสูตรแกนกลาง  และ
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ท่ัวไปโดย
นำมาให้ศึกษาและจัดเวลาให้ได้ไป
ศึกษาเพิ่มเติม 
     ๕) เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
บรรยายเสริมความรู้และทักษะเพิ่ม 
เติมในรายวิชาท่ีเรียน 
     ๖) ฝึกการนำเสนอเพื่อการสอน 

๒.๓.๓ วิธีการประเมินผล 
   - พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การ
ทำงานท่ีได้รับมอบหมายตาม
กำหนดระยะเวลาท่ีกำหนดให้และ
เข้าร่วมกิจกรรมตรงเวลา 
    - มีการอ้างอิงเอกสารท่ีได้นำมา
ประกอบการอภิปรายถูกต้อง และ
เหมาะสมตามหลักวิชาการ 
    - ประเมินผลการวิเคราะห์
กรณีศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ประเมินผลจากการทำ
แบบทดสอบ และงานท่ีมอบหมาย 
    - สังเกตการณ์ทำงานร่วมกัน
และจากบันทึกประเมินผลการ
ทำงานร่วมกันของนิสิต 
- ทดสอบโดยข้อเขียน และสังเกต
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายปัญหาในช้ันเรียน 

- ดูจากรายงาน การนำเสนอ
รายงานและการมีส่วนร่วมในการ
เสนอข้อคิดเห็นในช้ันเรียน 

    ๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๒.๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่
ต้องพัฒนา 
  ๑. ความรับผิดชอบหลัก 

      ๑ )  พ ัฒนาท ักษะ ในการสร ้ า ง
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
      ๒) มีความเป็นผู ้นำและผู ้ตามใน
การทำงานเป็นทีมงาน และแก้ไขปัญหา
ในกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
      ๒. ความรับผิดชอบรอง 

๒.๔.๒ วิธีการสอน 
- การบรรยายประกอบส่ือการสอน 
เพาเวอร์พอยด ์รูปแบบการเรียนรู้ใน
ยุคส่ือสารด้านไอที ๔.๐ 
 - เรียนรู้จากกรณีศึกษา นำเสนอ 
อภิปรายเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน 
  - เรียนรู้จากการทำการศึกษาราย
กรณี (Case Study) 
   - จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ยกย่องบุคคลท่ีทำดี 

๒.๔.๓ วิธีการประเมินผล 
    ๑) มีการทำแบบฝึกหัด ท้าย
ช่ัวโมง การสอบย่อย สอบระหว่าง
ภาค และสอบปลายภาค 
     ๒) การตรวจผลงานรายบุคคล
จากงานท่ีมอบหมายคุณภาพและ
ผลของช้ินงาน 
     ๓) การเข้าช้ันเรียน สังเกตการ
ทำงานเป็นกลุ่มและรายบุคคล การ
มีส่วนร่วมในงานท่ี 



 ๗ 

 ๑) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
ตนเองและกลุ่ม 
     ๔) มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้
ครบถ้วนตามกำหนดเวลาตามหลัก
วิชาชีพครู 

เสียสละ และทำประโยชน์แก่
ส่วนรวม 
   - การอภิปราย/นำเสนอรายงาน 
- ให้นิสิตทำงานกลุ่มหรือโครงงานใน
ลักษณะของการทำงานเป็นทีม 

     ๔) การตอบคำถามจากปัญหา
และการแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ปัญหาและการศึกษา 

 

    ๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         ๒.๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

     ความรับผิดชอบหลัก       
          ๓) มีทักษะในการนำเสนอข้อมูล
โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสม 
          ความรับผิดชอบรอง 
          ๑) มีทักษะในการส่ือสารท้ังการ
พูด การฟัง การอ่าน การแปล และการ
เขียน โดยการทำรายงานและนำเสนอใน
ช้ันเรียน 
  ๒) มีทักษะในการสืบค้นข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ๔) สามารถเลือกใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสาระสังคม
ศึกษาอย่างเหมาะสม 

   

๕.๒ วิธีการสอน    
    ๑) การสอนทฤษฎี  
       - ด้วยวิธีบรรยาย เนื้อหาสาระ
ประกอบส่ือการสอน PowerPoint 
       -รูปแบบการเรียนรู้ในยุค
ส่ือสารด้านไอที ๔.๐ 
       - การสัมมนากลุ่มย่อย โดยการ
ให้หันหน้าเข้าหากันปรึกษาและลง
ความเห็นในตอบ 
       - การเสนอรายงานรูปเล่ม ท้ัง
รายกลุ่มและรายบุคคล  
       - การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
บรรยายเสริม 
      ๒) การสอนภาคปฏิบัติ 
       - ให้นิสิตได้ลงมือเขียนหรือ
สร้างหลักสูตรด้วยตนเองโดนเสนอ
งานเป็นรูปเล่ม 
       -ให้นิสิตรูปแบบการเรียนรู้ใน
ยุคส่ือสารด้านไอที ๔.๐ 
       - การศึกษาเอกสารประกอบการ
เรียนต่าง ๆ  
       - นิสิตได้สัมพันธ์กับแนวค้นคว้า 
การลงมือจริงของการแสวงหาความรู้ 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 
    ๑) การจัดทำรายงาน และนำ 
เสนอด้วยส่ือเทคโนโลยี 

     ๒) การมีส่วนร่วมในการอภิปราย 
และวิธีการอภิปราย 



 ๘ 

       - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง จาก website ส่ือการสอน 
e-learning และทำรายงาน โดยเน้น
การนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จาก
แหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ 
      - นำเสนอโดยใช้ร ูปแบบและ
เทคโนโลยีที ่เหมาะสม รูปแบบการ
เรียนรู้ในยุคส่ือสารด้านไอที ๔.๐  

   ๒.๖. ทักษะวิธีการจัดการเรียนรู้ 
      ๒.๖.๑ ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
       ในทักษะการจัดการเรียนรู้ นี้ เป็น
ทักษะทางด้านความสามารถการเรียนรู้
ของผู้เรียนเกี่ยวกับความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
และการใช้หลักสูตร ท้ังหมดนี้หมายถึง
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         ความรับผิดชอบหลัก 
        ๓) เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน        
        ๔) ตระหนักถึงความสำคัญของ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การ จัดการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน การ
บริหารจัดการช้ันเรียนการบันทึกและ
การรายงาน ผลการเรียนรู้ 

    ความรับผิดชอบรอง 
         ๑) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดผล 
ประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียนการ
บริหารจัดการช้ันเรียน การบันทึกและ
การรายงาน ผลการเรียนรู้        

๒.๖.๒ วิธีการสอน    
    ๑) ใช้วิธีการบรรยายเชิงวิชาการ 
กับนิสิตโดยใช้ส่ือการสอนท่ีมี
คอมพิวเตอร์คือโปรแกรม PowerPoint  
     ๒) ให้นิสิตแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๕ คน 
ศึกษาเอกสารวิชาการท่ีนำมาให้ตาม
เนื้อหา แล้วช่วยกันตอบคำถามลงใน
เอกสารคำตอบท่ีแจกให้ 
    ๓) นิสิตค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อท่ี
กำหนดให้ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ใน
ยุคส่ือสารด้านไอที ๔.๐ ทางเว็ปไซต์
จากมือถือ และบันทึกในกระดาษ โดย
กำหนดหัวเรื่องให้ 
    ๔) นิสิตเขียนองค์ประกอบของ
หลักสูตรท่ีเข้าใจมา จากท่ีได้เรียนมา
ส่วนใดท่ีสามารถเขียนได้ 

 

๒.๖.๓ วิธีการประเมินผล 
     ๑) ตรวจผลงานจากการศึกษา
ค้นคว้าท้ังท่ีเป็นงานรายกลุ่มและ
งานรายบุคคล ท่ีนำส่งภายในช้ัวโมง 
     ๒) สังเกตการทำงานท้ังท่ีเป็น
รายบุคคลและงานกลุ่ม ความเข้าใจ 
ในการจัดการเรียนรู้ 
     ๓) ตรวจแบบฝึกหัด ท่ีส่งท้าย
ช่ัวโมง 

 



 ๙ 

        ๒)  สามารถบูรณาการหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
หลักสูตร การวางแผน การเรียนรู้ การ
บริหารจัดการช้ันเรียน การวัดผล 
ประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามท่ีสังคมต้องการ               
 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

 
๑ 

ความสำคัญของการจัดการ
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
- แนะนำโครงร่างประมวลรายวิชา
ทฤษฏีพื้นฐานและหลักการ 

๓ ๑ กิจกรรม 
- ปฐมนิเทศเกี ่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ แนะนำ
ตำรา เอกสาร และแหล่งเร ียนรู้  
รวมทั้งการปฏิบัติตนระหว่างเรียน 
- บ ร ร ย า ย ส ร ุ ป แ ละอ ภ ิ ป ร าย
ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ขอ ง ก า ร จ ั ด ก าร
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
- มอบหมายให ้ศ ึกษาบทเร ี ยน
ล่วงหน้า เพ่ือการเรียนในครั้งต่อไป 

 

อ.สริญญา มารศรี 
 

    สื่อ 
๑.เอกสารตำรา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

 



 ๑๐ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

 
๒ - ๓ 

ความหมายของการจัดการทรัพยากร
ท้องถ่ิน 

- ความหมายและความสำคัญของ
การจัดการทรัพยากรท้องถ่ิน 

- นิสิตลืบค้นสถานการณ์ และ 
สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศไทย โดยรวมและ
จังหวัดขอนแก่น 

- อธิบายปัญหาของสถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ
ไทย โดยรวมและจังหวัดขอนแก่น 

 

๓ ๑ กิจกรรม 
๑ . น ิ ส ิ ต เ ร ี ย น ร ู ้ ร ่ ว ม ก ั น แ ล้ ว
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
๒.ศึกษาค้นคว้าและรายงานกลุ่ม 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็นการ
เรียนร่วมกัน 
๔.ชี้แจ้งหัวข้อการเรียนครั้งต่อไป 
 สื่อ 
๑.เอกสารตำรา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

อ.สริญญา มารศรี 
 

 
๔ - ๕ 

การจัดการทรัพยากรท้องถ่ินและแนว
ทางการแก้ปัญหาการจัดการแบบ
บูรณาการ โดยใช้มาตรการทางสังคม 
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทาง
พื้นที ่

- บทบาทหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

- ลักษณะแนวนโยบายและ
อุปสรรค ข้อจำกัด ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจัดการส่ิงแวดล้อม 

- ศึกษาลักษณะวิกฤตการณ์
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย  

- สาเหตุของปัญหาวิกฤตการณ์
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 

- โดยใช้มาตรการทางสังคม 
ส่ิงแวดล้อม 

- ความสัมพันธ์ทางพื้นท่ี 

๓ ๑ กิจกรรม 
๑.นิส ิตนั ่งสมาธ ิ/แผ่เมตตาและ
กำหนดเป้าหมายของการเร ียนรู้
ร ่วมกันแล้วแลกเปลี ่ยนกับเพื ่อน
ร่วมชั้นเรียน 
๒.ศึกษาค้นคว้าและรายงานกลุ่ม 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็นการ
เรียนร่วมกัน 
๔.ชี้แจ้งหัวข้อการเรียนครั้งต่อไป 
สื่อ 
๑.เอกสารตำรา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 
 

อ.สริญญา มารศรี 
 



 ๑๑ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๖  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้
พลังงาน  ด้านการเกษตร  ฯลฯ 

- ความหลากหลายทางชีวภาพ  
- ผลกระทบท่ีเกิดจากกิจกรรม

ของมนุษย์ต่อส่ิงแวดล้อม  
- ด้านการใช้พลังงาน   
- ด้านการเกษตร  ฯลฯ 

๒ ๒ กิจกรรม 
๑.นิส ิตนั ่งสมาธ ิ/แผ่เมตตาและ
กำหนดเป้าหมายของการเร ียนรู้
ร ่วมกันแล้วแลกเปลี ่ยนกับเพื ่อน
ร่วมชั้นเรียน 
๒.ศึกษาค้นคว้าและรายงานกลุ่ม 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็นการ
เรียนร่วมกัน 
๔.ชี้แจ้งหัวข้อการเรียนครั้งต่อไป 
 สื่อ 
๑.เอกสารตำรา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

อ.สริญญา มารศรี 
 



 ๑๒ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๗ - ๘ แนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- การศึกษาสำรวจและ

วิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ
ท้องถิ่น 

- วิเคราะห์แนวทางการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 
วิเคราะห์ประเด็นความ
เคล่ือนไหวทางด้านนโยบาย
และการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ี
เป็นกรณีศึกษาได้ 

- สังเคราะหแ์นวทางการแก้ไข
ปัญหาส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน 

 

๔ ๔ กิจกรรม 
๑.นิส ิตนั ่งสมาธ ิ/แผ่เมตตาและ
กำหนดเป้าหมายของการเร ียนรู้
ร ่วมกันแล้วแลกเปลี ่ยนกับเพื ่อน
ร่วมชั้นเรียน 
๒.ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนรู้และการประยุกต์การเรียนรู้
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ข อ ง ค รู จ า ก ส ถ า น ท ี ่ จ ร ิ ง ใ น
สถานศึกษา 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็นการ
เรียนร่วมกัน 
๔.ชี้แจ้งหัวข้อการเรียนครั้งต่อไป 
สื่อ 
๑.เอกสารตำรา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 
 
 
 
 

อ.สริญญา มารศรี 
 



 ๑๓ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๙ – 
๑๐ 

หลักการอนุรักษ์  
- ความหมายและความสำคัญของการ
อนุรักษ ์
 - ทฤษฎีการอนุรักษ์ 
- องค์ประกอบและปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
การอนุรักษ ์
- การถ่ายโยงการอนุรักษ์หลากหลาย
มิติ 
- การประยุกต์การเรียนรู้ไปใช้ในการ
จัดการอนุรักษ์ 

๔ ๔ กิจกรรม 
๑.นิสิตน่ังสมาธิ/แผ่เมตตาและ
กำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้
ร่วมกันแล้วแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 
๒.ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและการใช้จิตวิทยา
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการ/ความสนใจ/ความถนัด 
และวิธีการเรียนรู้ จากสถานที่จริง 
(สถานศึกษาตัวอย่าง) 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็นการ
เรียนร่วมกัน 
๔.ชี้แจ้งหัวข้อการเรียนครั้งต่อไป 
งานมอบหมาย 
มอบหมายให้นิสิตศึกษาจากสถานที่
จริงในสถานศึกษา 
 สื่อ 
๑.เอกสารตำรา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

อ.สริญญา มารศรี 
 



 ๑๔ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๑๑ - 
๑๒ 

การมีส่วนร่วม รูปแบบและ
กระบวนการเรียนรู้ 
- การจัดสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การม ีส ่วนร ่วมเพื ่อส ่ง เสร ิมและ
สนับสนุนการเรียนรู ้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการ/ความสนใจ/ความถนัด 
และวิธีการเรียนรู้ในท้องถิ่น 

๒ ๒ กิจกรรม 
๑.นิสิตน่ังสมาธิ/แผ่เมตตาและ
กำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้
ร่วมกันแล้วแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 
๒.ศึกษาค้นคว้าและรายงานกลุ่ม 
๓. ฝึกเทคนิคการจูงใจผู้เรียน 
๔.อภิปรายและสรุปประเด็นการ
เรียนร่วมกัน 
๕.ชี้แจ้งหัวข้อการเรียนครั้งต่อไป 
 

อ.สริญญา มารศรี 
 

    สื่อ 
๑.เอกสารตำรา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

 



 ๑๕ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน(ชั่วโมง) กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อทีใ่ช ้

ผู้สอน 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ 

๑๓ –
๑๕ 

การจัดการเชิงบูรณาการและการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 
        - ศึกษาเจาะข้อมูลเชิงลึกพื้นท่ี
ท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น โดยแบ่ง
พื้นท่ี ทุกอำเภอ 
       - ถอดบทเรียน สรุปองค์ความรู้ท่ี
ได้รับ 
      - ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเสนอ
ข้อคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา
ในปีต่อไป 
 
 

๔ ๔ กิจกรรม 
๑.นิสิตน่ังสมาธิ/แผ่เมตตาและ
กำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้
ร่วมกันแล้วแลกเปลี่ยนกับเพ่ือน
ร่วมชั้นเรียน 
๒. นิสิตวิเคราะห์สภาพปัญหาการ
จัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา 
จากกรณีตัวอย่าง เพ่ือค้นหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาและนำเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
๓.อภิปรายและสรุปประเด็นการ
เรียนร่วมกัน 
๔.ชี้แจ้งหัวข้อการเรียนครั้งต่อไป 
สื่อ 
๑.เอกสารตำรา 
๒.สื่อประกอบการรายงาน 
power point 
๓.Internet 
๔.สื่อ VDO 
๕.ใบงาน/สมุดบันทึก 

อ.สริญญา มารศรี 
 

 

๑๖ สอบปลายภาค   สอบวัดผล คณะกรรมการคุมสอบ 

 รวม ๖๐   
 

 
๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ท่ี  

ผลการเรียนรู้*  กิจกรรมการประเมิน  
กำหนดการประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
๑ ความรู้และทักษะ 

การวิเคราะห์ การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทดสอบย่อยครั้งท่ี ๑ 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

๘ 
๑๖ 

๑๐% 
๒๐% 
๓๐% 

๒ ความรู้และทักษะการวิเคราะห์ 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การวิเคราะห์ กรณีศึกษา ค้นคว้า 
การนำเสนอ 
๑. รายงาน/โครงการ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๓๐% 



 ๑๖ 

๒.การทำงานกลุ่มและผลงาน 
๓. การอ่านและสรุปบทความ 
๔.การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

๓ ความรู้ จิตพิสัย 
๑. เข้าช้ันเรียน 
๒. การมีส่วนร่วม อภิปราย 
เสนอความคิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตำราหลัก 
ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์. (2538). ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
        มหาวิทยาลัย. 
จุฑาทิพ คล้ายทับทิม. (2553). การเมืองเรื่องส่ิงแวดล้อม. ป.ป.ท.. 
 โสภารัตน์ จารุสมบัติ. (2551). นโยบายและการจัดการส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ: โครงการตำราและส่ิงพิมพ์ 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
ภาษาไทย 
      ชาตรี สำราญ. สอนอย่างไรให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้. กรุงเทพ ฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ,    

           ๒๕๓๘. 
      สภารัตน์ จารุสมบัติ. (2544) เครื ่องมือด้านนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม: พัฒนาการและแนวโน้ม. ใน 
รัฐศาสตร์-การบริหาร รวมบทความวิชาการ (จัดพิมพ์เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).  
      สุพิณ เกชาคุปต์, (บก.). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. หน้า 201-222. 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม. (2549). ISO 14001 ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม (Environmental Management System). กรุงเทพฯ: ทิพเนตร์การพิมพ์. 

สุธาวัลย์ เสถียรไทย และ โสภารัตน์ จารุสมบัติ (บก.). (2554). ภูมิปัญญาตะวันออก: ทางเลือกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม. 

 

 

 

 



 ๑๗ 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ได้จัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและความเห็นจากนิสิตดังนี้ 
  ๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
  ๒) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
  ๓) การประเมินผู้สอนทุกด้าน และประเมินผลงานของนิสิต 
  ๔) ข้อเสนอแนะผ่านกระดานเสวนา(web boad) ท่ีผู้สอนได้จัดทำเป็นช่องทางการส่ือสารกับผู้เรียนโดยให้ทุก
คนประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา  ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียนโดยช่องทาง E - 
mail face  book และ Line 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
            ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑) การสังเกตการสอนของผู้สอนร่วม 
  ๒) ผลการสอบ 
  ๓) การสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
  ๔) การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมนิการสอนท่ีแต่งต้ังโดยคณะ หรือภาควิชา จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียน 
๓. การปรับปรุงการสอน  
          หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ แล้ว จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้ 
  ๑) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) 
  ๒) การวิจัยในช้ันเรียน 
  ๓) สาขาวิชากำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผล 
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดท่ี สกอ.กำหนด ทุกภาคการศึกษา 
  ๔) มีการประชุมอาจารย์ท้ังภาควิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้ใน
รายวิชาได้จากสอบถามผู้เรียนหรือการสุ่มตรวจผลงาน รวมถึงพิจารณาผลการทดสอบย่อย และหลักการออกผลการ
เรียนรายวิชามีการทวนสอบผลสำฤทธิ์โดยรวมในรายวิชาได้ดังนี้ 
        ๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของผู้เรียนโดยอาจารย์อื่น หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
        ๒) มีการตั้งคณะกรรมการในภาควิชาเพื่อตรวจสอบผลประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 



 ๑๘ 

        ๓) สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทำหน้าท่ีทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรายวิชาโดยสุ่มประเมิน
ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ท้ังคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชาร้อยละ ๖๐ ของรายวิชา
ท้ังหมด ในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาของหลักสูตร 

๕.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาแล้ว  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
  ๑) ปรับปรุงรายวิชา ทุก ๑ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
  ๒) สลับหรือเปล่ียนอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ ความรู้กับปัญหาท่ีมาจากงานวิจัย
ของอาจารย์ 
  สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา  โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน 
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา  การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู ้สอน หลักการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช้ และ
นำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา เพื่อ
นำเข้าประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช้ในปี
การศึกษาต่อไป 

 

  
       ลงช่ือ).................................................อาจารย์บรรยาย 

(นางสริญญา  มารศรี) 
........./............../................ 

 

     
 

      (ลงช่ือ).........................................................ประธานหลักสูตร 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช) 

........./............../................ 


