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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร0 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขJอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :   10-064-119     วิทยาศาสตร0กับโลกสีเขียว 

            (Science and Green World) 
 
2.  จํานวนหน<วยกิต  :   3(3-0- 6) 
  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป�นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ$มวิชาวิทยาศาสตร'และคณิตศาสตร'  
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชา วิทยาศาสตร0ท่ัวไป 

 
4.  อาจารย0ผูJรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย0ผูJสอน :  
 4.1  อาจารย0ผูJรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อ.พงษ'พันธ' สุขสุพันธ'   อาจารย'ผู2รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย'ผู2สอน 

สถานท่ีติดต$ออาจารย'  : ห2องสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี       
  โทร.  089-6576100   E-mail.  sailomrin@gmail.com 
 4.2  อาจารย0ผูJสอนรายวิชา 
  2)  อ.ดร.อาสลัน หิเล 

สถานท่ีติดต$ออาจารย'  : ห2องสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี             
   3)  อ.ดร.สุชาดา แสงวิมาน 

สถานท่ีติดต$ออาจารย'  : ห2องสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี                   
  4)  อ.จารุวรรณ ประดับแสง 

สถานท่ีติดต$ออาจารย'  : ห2องสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี                         
  5)  อ.ศิรินุช ด2วงสุข 

สถานท่ีติดต$ออาจารย'  : ห2องสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี  
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  6)  อ.มูฮํามัดบาคอรี ยูโซNะ 
สถานท่ีติดต$ออาจารย'  : ห2องสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี     
7)  อ.สุภาภรณ' เทศวิเชียร 
สถานท่ีติดต$ออาจารย'  : ห2องสํานักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี     
                     

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปWท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปQท่ี  2   
6.  รายวิชาท่ีตJองเรียนมาก<อน  :  ไม$มี 
7.  รายวิชาท่ีตJองเรียนควบคู<กัน  :  ไม$มี 
8.   สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร'                       
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล<าสุด  :   31 ตุลาคม 2556 
 

    หมวดที ่2 จุดมุ<งหมายและวัตถุประสงค0 
1.   วัตถุประสงค0ของรายวิชา   :  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล2ว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีต2องการในด2าน
ต$าง ๆ  ดังนี้  

1.1  สามารถอธิบายปTญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล2อมท่ีเกิดจากวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีได2
อย$างถูกต2อง  

1.2  สามารถอธิบายเปVาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืนได2ถูกต2อง    
1.3  สามารถอธิบายความสัมพันธ'ระหว$างวิทยาศาสตร'กับสิ่งแวดล2อมได2ถูกต2อง  
1.4  สามารถอธิบายหลักการมีส$วนร$วมในการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมได2

อย$างถูกต2อง 
1.5  สามารถอธิบายวิธีการส$งเสริมและการบํารุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม

ให2เกิดความยั่งยืนได2ถูกต2อง 
    1.6 สามารถค2นคว2าแหล$งข2อมูลท่ีหลากหลายมานําเสนอและเขียนรายงานในหัวข2อ “ปTญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล2อมท่ีเกิดจากวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี”ได2อย$างถูกต2อง 
    1.7 สามารถใช2เครื่องมือประเมินผลกระทบของปTญหาปTญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล2อมท่ีเกิด
จากวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีได2อย$างถูกต2อง 
 
2.  วัตถุประสงค0ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  พัฒนาผู2เรียนให2เกิดการเรียนรู2ท่ีรอบด2าน สอดคล2อง
กับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต$อรายวิชา(Curriculum Mapping) ตลอดจนนําผลการ
ประเมินการสอนมาปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอน สื่อ ให2มีความทันสมัย เพ่ือให2ผู2เรียนได2รับประโยชน'สูงสุด
จากการเรียนในวิชานี้ 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา   

ความรู2ท่ีเก่ียวกับวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีท่ีส$งผลกระทบต$อสังคมและสิ่งแวดล2อม ความสัมพันธ'
ระหว$างวิทยาศาสตร'กับสิ่งแวดล2อม การมีส$วนร$วมในการจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อม  การส$งเสริมและการบํารุงรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม ตามหลักการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชJต<อภาคการศึกษา  :  

บรรยาย สอนเสริม การฝZกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝZกงาน 

การศึกษาดJวยตนเอง 

บรรยาย 48 ชั่วโมงต$อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต2องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม$มีการฝ`กปฏิบัติ ศึกษาด2วยตนเอง 6 
ชั่วโมงต$อสัปดาห' 

   
3.  จํานวนช่ัวโมงต<อสัปดาห0ท่ีอาจารย0ใหJคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก<นักศึกษาเป;นรายบุคคล   
 จัดให2นักศึกษาพบอาจารย'เพ่ือขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาห'ละ 2 ชั่วโมง และแจ2งให2นักศึกษา
ทราบในชั่วโมงแรกของการสอน  
 3.1 วันจันทร' พุธ ศุกร' เวลา 15.00 - 16.00 น. ห2อง.สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
โทร 089-6576100   
 3.2  e-mail; sailomrin@chaiyo.com  เวลา 19.00 – 20.00 น. ทุกวัน 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูJของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูJ 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ดJานคุณธรรม จริยธรรมท่ีตJอง
พัฒนา(Ethics and Moral)  
1.1 มีวินัย ตรงต$อเวลา รู2จัก
กาละเทศะ มีสัมมาคารวะ (รอง) 
1.2 เข2าใจสังคมพหุวัฒนธรรมและ
เคารพกฎระเบียบขององค'กร (หลัก) 

 
 
1. การสอนแบบการอภิปรายกลุ$ม
ใหญ$ (Whole - Class Discussion)  
2. การสอนแบบการอภิปรายกลุ$ม
ย$อย (Small - Group Discussion)   

 
 
1.โครงการกลุ$ม 
2.การสังเกต 
3..การนําเสนองาน 
4.การประเมินตนเอง 
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การพัฒนาผลการเรียนรูJ 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3. การสอนโดยใช2เทคนิคการระดม
พลังสมอง (Brainstorming)   

5.การประเมินโดยเพ่ือน 
 

2.  ดJานความรูJท่ีตJองไดJรับ
(Knowledge) 
2.2 สามารถติดตามความก2าวหน2า
ทางวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข2อง ตลอดจนงานวิจัยใหม$ๆท่ีมี
การพัฒนาอย$างต$อเนื่อง(หลัก) 
2.3 สามารถวิเคราะห'ปTญหาทาง
วิทยาศาสตร'และหาแนวทางแก2ไข
ปTญหาได2อย$างเหมาะสม(รอง) 
 

 
 
1. กระบวนการสืบค2น (Inquiry 
Process)   
2. การเรียนแบบสร2างแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping)  
Related Instruction)    
3. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case 
Studies) 
 

 
 
1.ข2อสอบอัตนัย 
2.การนําเสนองาน 
3. การประเมินตนเอง 
4.การประเมินโดยเพ่ือน 
 

3.  ดJานทักษะทางปbญญาท่ีตJอง
พัฒนา(Cognitive Skills)  
3.1 สามารถค2นคว2าหาความรู2ทาง
วิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีเพ่ิมเติม
จากแหล$งเรียนรู2ในท2องถ่ินหรือ
แหล$งข2อมูลท่ีหลากหลายได2ด2วย
ตนเอง(รอง) 

3.3 ศึกษาปTญหาทางวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีและเสนอแนะแนว
ทางแก2ไขปTญหาได2อย$างเหมาะสม 

(หลัก) 

 
 
1. กระบวนการสืบค2น (Inquiry 
Process)   
2. การเรียนแบบแก2ปTญหา 
(Problem Based Learning)      
3. การสอนแบบกรณีศึกษา (Case 
Studies)  
 

 
 
1.โครงการกลุ$ม 
2.การนําเสนองาน 
3.การประเมินตนเอง 
4.การประเมินโดยเพ่ือน 
 

4.  ดJานทักษะความสัมพันธ0ระหว<าง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตJอง
พัฒนา(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.2  สามารถสื่อสารกับกลุ$มคนได2
หลากหลาย โดยเลือกใช2ภาษาถ่ินหรือ

 
 
 
 
1. การสอนแบบการอภิปรายกลุ$ม
ใหญ$ (Whole - Class Discussion)  

 
 
 
 
1.โครงการกลุ$ม 
2.การสังเกต 
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การพัฒนาผลการเรียนรูJ 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ภาษาอ่ืนๆได2อย$างเหมาะสม(หลัก) 
4.4 สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือ
การแก2ไขปTญหาท้ังส$วนตัวและ
ส$วนรวม (รอง) 
 

2. การสอนแบบการอภิปรายกลุ$ม
ย$อย (Small - Group Discussion)   
3. การสอนโดยใช2เทคนิคคู$คิด 
(Think-Pair-Share)    
4. เทคนิคการเรียนรู2แบบร$วมมือ 
(Cooperative Learning)   
 

3.การนําเสนองาน 
4.การประเมินตนเอง 
5.การประเมินโดยเพ่ือน 
 

5.  ดJานทักษะการวิเคราะห0เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร  และการใชJ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตJองพัฒนา 
(Numerical  Analysis, 
Communication  and 
Information Technology Skills) 
5.1 มีทักษะการใช2คอมพิวเตอร' และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
ทํางานด2านวิทยาศาสตร' และ
การศึกษาค2นคว2าได2อย$างเหมาะสม 
(รอง) 
5.3 สามารถสื่อสารได2อย$างมี
ประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟTง และ
การเขียน การสื่อความหมายโดยใช2
สัญลักษณ' (หลัก) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1.การใช2  Powerpoint   
2.การแนะนําเทคนิคการสืบค2น
ข2อมูล 
3.การมอบหมายงานด2วยการสืบค2น
ข2อมูลด2วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.การนําเสนองานด2วยวาจา 

 
 
 
 
 
 
1.แฟVมสะสมงาน 
2.การนําเสนองาน 
3.การประเมินตนเอง 
4.การประเมินโดยเพ่ือน 
 



 6 มคอ.3  

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูJ  (Curriculum Mapping)   
�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม$กําหนดผลการเรียนรู2 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 

2. ความรูJ 
 

3. ทักษะทางปbญญา 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ0ระหว<าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห0เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชJเทคโนโลย ี
 หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 
 

3.1 3.2 3.3 3.4 
 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป 

10-064-119  

วิทยาศาสตร'กับโลกสีเขียว  
(Science and Green 
World) 
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 7 มคอ.3  

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

1 
(4 พ.ย.56) 

ปฐมนิเทศ 
การฟbงอย<างตั้งใจ(Deep Listening) 
การจัดกลุ<มผูJเรียนและมอบหมายงาน 

- ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4   
สามารถอธิบายหลักการมีส$วนร$วมใน

การจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง 
 

3 - 1.เตรียมความพร2อมก$อนเรียนโดยการแนะนํา
ตัวผู2สอน ผู2เรียน แนะนํารายวิชา ชี้แจงการ
วัดผล ประเมินผล ระเบียบวินัย การเข2าเรียน
ให2ตรงเวลา ระเบียบการแต$งกายของนักศึกษา
และแหล$งศึกษาหาความรู2เพิ่มเติม 
2.ระดมความคาดหวังเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร'
กับโลกสีเขียวและให2นักศึกษามีส$วนร$วมในการ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู2และการวัดผลที่
เหมาะสมกับผู2เรียน 
3.จัดทําข2อตกลงร$วมของการเรียนรู2 
4.ทดสอบความรู2พื้นฐานของผู2เรียน เรื่อง
วิกฤติการณ'ของโลกซึ่งเป�นผลมาจากการ
พัฒนาด2านวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี เช$น 

1.การสังเกต 
2.การประเมิน
ตนเอง 
3.ทดสอบก$อน
เรียน 
และทดสอบ
หลังเรียน
รายบุคคล 
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 
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สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

ฝนเหลือง การรั่วไหลของกัมมันตรังสี การใช2
เครื่องมือประมงทําลายล2างสัตว'น้ําวัยอ$อน เป�น
ต2น 
5.ให2ผู2เรียนประเมินตนเองว$ามีความรู2 พื้นฐาน
มากน2อยเพียงใดจากระดับ 1-5 และสรุปเป�น
ภาพรวม 
6.อธิบายวิธีการฟTงอย$างตั้งใจ (Deep 
Listening) และให2ผู2เรียนจับคู$สัมภาษณ'กับ
เพื่อนที่รู2จักน2อยที่สุด สุ$มตัวอย$างผู2เรียนเพื่อ
นําเสนอประเด็นสนใจ 
7.จัดกลุ$มผู2เรียนจากประเด็นสนใจ กลุ$มละ  
6-10 คน ให2ผู2เรียนตั้งชื่อกลุ$ม คัดเลือกหัวหน2า
และเลขากลุ$ม มอบงานให2แต$ละกลุ$มคัดเลือก
เรื่องที่สนใจเกี่ยวกับวิกฤติการณ'ของโลกซึ่งเป�น
ผลมาจากการพัฒนาด2านวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีมานําเสนอในสัปดาห'ถัดไป  
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สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

8.ทดสอบหลังเรียน เรื่อง การฟTงอย$างตั้งใจ
(Deep Listening) และวิกฤติการณ'ของโลกซึ่ง
เป�นผลมาจากการพัฒนาด2านวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยี พร2อมเฉลย 
อุปกรณ'ที่ใช2 แผนการสอนและการประเมินผล 
เอกสารประกอบการสอน แฟVมสะสมผลงาน 
เครื่องฉายและคอมพิวเตอร' บัตรคําระบุตัวเลข 
1-5 กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ และแบบทดสอบหลัง
เรียนรายบุคคล 

2 
(11 พ.ย.56) 

วิกฤติการณ0ของโลกซึ่งเป;นผลมา
จากการพัฒนาดJานวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยี 

- ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.3 
สามารถอธิบายความสัมพันธ'ระหว$าง
วิทยาศาสตร'กับสิ่งแวดล2อมได2ถูกต2อง  
- ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.6  

3 - 1.กลุ$มผู2เรียนทุกกลุ$มนําเสนอเนื้อหาใน
ประเด็นสนใจ “วิกฤติการณ'ของโลกซึ่งเป�นผล
มาจากการพัฒนาด2านวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยี” ที่ได2ค2นคว2ามา 
2.ใช2การประเมินการนําเสนอโดยตนเอง 
ร$วมกับเพื่อนร$วมชั้นเรียนและผู2สอน 
3.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหาส$วนที่ขาด 

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 
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สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

สามารถค2นคว2าแหล$งข2อมูลที่
หลากหลายมานําเสนอและเขียนรายงาน
ในหัวข2อ “ปTญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล2อมที่เกิดจากวิทยาศาสตร'
และเทคโนโลยี”ได2อย$างถูกต2อง 

 

และมอบหมายงานให2ค2นคว2าในเรื่องที่จะ
เรียนรู2ต$อไปเป�นรายกลุ$ม 
4.ทดสอบหลังเรียนรายบุคคลเรื่อง
“วิกฤติการณ'ของโลกซึ่งเป�นผลมาจากการ
พัฒนาด2านวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี” 
5.ผู2สอนมอบหมายการบ2านให2ผู2เรียนค2นคว2า
ความสัมพันธ'เชิงระบบที่อยู$เบื้องหลัง
ปรากฎการณ'เป�นรายบุคคล 
6.ผู2เรียนประเมินการสอนและผู2สอนอุปกรณ'ที่
ใช2: แฟVมสะสมผลงาน เครื่องฉายและ
คอมพิวเตอร' บัตรคําระบุตัวเลข 1-5 กล2อง
ถ$ายรูป/วิดีโอ และแบบทดสอบหลังเรียน
รายบุคคล 
 
 
 

5.การทดสอบ
หลังเรียน
รายบุคคล 
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สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

3 
(18 พ.ย.56) 

  ความสัมพันธ0เชิงระบบที่อยู<เบื้องหลัง
ปรากฎการณ0 

-ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.1  
สามารถอธิบายปTญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล2อมที่
เกิดจากวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีได2
อย$างถูกต2อง  
   - ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.6 สามารถ
ค2นคว2าแหล$งข2อมูลที่หลากหลายมา
นําเสนอและเขียนรายงานในหัวข2อ 
“ผลกระทบของวิ ทยาศาสตร' และ
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ส$ ง ผ ล ต$ อ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล2อม ”ได2อย$างถูกต2อง 

3 - 1.ผู2สอนทบทวนเนื้อหาครั้งที่แล2วและให2หลัก
วิธีคิดในการวิเคราะห'ความสัมพันธ'เชิงระบบที่
อยู$เบื้องหลังปรากฎการณ' 
2.กลุ$มผู2เรียนทุกกลุ$มนําเสนอเนื้อหาในหัวข2อ 
“ผลกระทบของวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีต$อ
โลกสีเขียว” ที่ได2ค2นคว2ามา 
3.ใช2การประเมินการนําเสนอโดยตนเอง 
ร$วมกับเพื่อนร$วมชั้นเรียนและผู2สอน 
4.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหาส$วนที่ขาด 
และมอบหมายงานให2ค2นคว2าในเรื่องที่จะ
เรียนรู2ต$อไป “องค'ประกอบในการแก2ไขปTญหา 
เช$น ความสําคัญในการแก2ปTญหาของโลก  การ
วิเคราะห'กลุ$มเปVาหมายและผู2มีส$วนได2ส$วนเสีย 
ความเร$งด$วนของการแก2ไขปTญหา จิตสํานึก
และความจําเป�น จิตอาสา/อาสาสมัคร/ทําด2วย
ใจ”เป�นรายบุคคล 

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 
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สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

5.ทดสอบหลังเรียนรายบุคคลเรื่อง
“ความสัมพันธ'เชิงระบบที่อยู$เบื้องหลัง
ปรากฎการณ'” 
อุปกรณ'ที่ใช2: แฟVมสะสมผลงาน เครื่องฉาย
และคอมพิวเตอร' บัตรคําระบุตัวเลข 1-5 
กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ และแบบทดสอบหลังเรียน
รายบุคคล 

4 
(25 พ.ย.56) 

   องค0ประกอบในการแกJไขปbญหา 
เช<น ความสําคัญของการแกJปbญหาของ
โลก  การวิเคราะห0กลุ<มเปuาหมายและผูJ
มีส<วนไดJส<วนเสีย ความเร<งด<วนของ
การแกJไขปbญหา จิตสํานึกและความ
จําเป;น และการทํางานแบบจิตอาสา 

-ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.1  
สามารถอธิบายปTญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล2อมที่

3 - 1.ผู2สอนทบทวนเนื้อหาครั้งที่แล2ว และเป}ด
ประเด็นในหัวข2อ “องค'ประกอบในการแก2ไข
ปTญหา เช$น ความสําคัญของการแก2ปTญหาของ
โลก  การวิเคราะห'กลุ$มเปVาหมายและผู2มีส$วน
ได2ส$วนเสีย ความเร$งด$วนของการแก2ไขปTญหา 
จิตสํานึกและความจําเป�น และการทํางานแบบ
จิตอาสา 
2.กลุ$มผู2เรียนนําเสนอเนื้อหาที่ได2ค2นคว2ามา  
3.ใช2การประเมินโดยตนเอง ร$วมกับเพื่อนร$วม

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 
5.การทดสอบ
หลังเรียน

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 
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สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

เกิดจากวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีได2
อย$างถูกต2อง  
   - ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.6 
สามารถค2นคว2าแหล$งข2อมูลที่
หลากหลายมานําเสนอและเขียนรายงาน
ในหัวข2อ “ปTญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล2อมที่เกิดจากวิทยาศาสตร'
และเทคโนโลยี”ได2อย$างถูกต2อง 
 

ชั้นเรียนและผู2สอน 
4.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหาส$วนที่ขาด  
5.ผู2เรียนสรุปผลการเรียน  
6.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหา 
7.ทดสอบหลังเรียนรายบุคคลพร2อมเฉลย 
8.ผู2สอนมอบหมายผู2เรียนให2ค2นคว2า ในเรื่อง 
“การวิเคราะห'ศักยภาพของตนเองในการแก2ไข
ปTญหา การวางยุทธศาสตร'ในการแก2ไขปTญหา 
เปVาหมาย และวิสัยทัศน'ในการแก2ไขปTญหา”
เป�นรายบุคคล 
9.ผู2เรียนประเมินการสอนและผู2สอน 
อุปกรณ'ที่ใช2: เอกสารประกอบการสอน แฟVม
สะสมผลงาน เครื่องฉายและคอมพิวเตอร' บัตร
คําระบุตัวเลข 1-5 กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ 
กระดาษฟลิปชาร'ต ปากกาเคมี กระดาษกาว  
 

รายบุคคล 
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สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

5 
(2 ธ.ค.56) 

การวิเคราะห0ศักยภาพของตนเองใน
การแกJไขปbญหา การวางยุทธศาสตร0ใน
การแกJไขปbญหา เปuาหมาย และ
วิสัยทัศน0ในการแกJไขปbญหา 

- ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.2   
สามารถอธิบายเปVาหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได2ถูกต2อง    

 

3 - 1.ผู2สอนทบทวนเนื้อหาในครั้งที่แล2วและเป}ด
ประเด็น ในหัวข2อ “การวิเคราะห'ศักยภาพของ
ตนเองในการแก2ไขปTญหา การวางยุทธศาสตร'
ในการแก2ไขปTญหา เปVาหมาย และวิสัยทัศน'ใน
การแก2ไขปTญหา” 
2.กลุ$มผู2เรียนนําเสนอเนื้อหาที่ได2ค2นคว2ามา  
3.ใช2การประเมินโดยตนเอง ร$วมกับเพื่อนร$วม
ชั้นเรียนและผู2สอน 
4.ผู2เรียนสรุปผลการเรียน  
5.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหาส$วนที่ขาด เช$นการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในมุมมองของพระพรหมคุณาภรณ' 
(ป.อ. ปยุต.โต) และนายแพทย'ประเวศ วะสี 

5.ฝ`กปฏิบัติการ“วิเคราะห'ศักยภาพของ
ตนเองในการแก2ไขปTญหา การวางยุทธศาสตร'
ในการแก2ไขปTญหา เปVาหมาย และวิสัยทัศน'ใน
การแก2ไขปTญหา”จากกรณีศึกษา และนําเสนอ

1.งานที่ให2
ปฏิบัติตาม
สภาพจริง 
2.การสังเกต 
3.การนําเสนอ
งาน 
4.การประเมิน
ตนเอง 
5.การประเมิน
โดยเพื่อน 
6.การทดสอบ
หลังเรียน 
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 



 15 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

รายกลุ$ม 
6.ทดสอบหลังเรียนรายบุคคลพร2อมเฉลย 
7.ผู2เรียนประเมินการสอนและผู2สอน 
8.ผู2สอนมอบหมายงานให2ผู2เรียนค2นคว2าเรื่อง”
การศึกษาชุมชน”เป�นรายบุคคล 
อุปกรณ'ที่ใช2 เอกสารประกอบการสอน เครื่อง
ฉายโปรเจ็คเตอร' คอมพิวเตอร' กระดาษฟลิป
ชาร'ต ปากกาเคมี กระดาษกาว กล2องถ$ายรูป/
วิดNโอ และแบบทดสอบหลังเรียน 
 

6 
(9 ธ.ค.56) 

การปรับตัวเขJาหาชุมชน 
- ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4  

สามารถอธิบายหลักการมีส$วนร$วมใน
การจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง 
 

3 - 1.ผู2สอนทบทวนเนื้อหาของการการแปลงแนว
ทางการแก2ไขปTญหาชุมชนไปสู$การปฏิบัติและ
การเขียนโครงการในครั้งที่แล2ว 
2.ผู2เรียนนําเสนอโครงการแก2ไขปTญหาชุมชนที่
ปรับปรุงแล2ว และร$วมกันจัดลําดับกิจกรรมที่
ควรทําเพื่อแก2ปTญหาร$วมกับชุมชน 

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน

 



 16 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

3.ผู2สอนให2หลักการการปรับตัวเข2าหาชุมชน
พร2อมให2สถานการณ'สมมติ 
4.ผู2เรียนแก2ไขปTญหาในสถานการณ'สมมติและ
สรุปบทเรียน 
5.ผู2เรียนประเมินตนเอง ร$วมกับเพื่อนร$วมชั้น
เรียนและผู2สอน 
6.ทดสอบหลังเรียนรายบุคคลพร2อมเฉลย 
7.ผู2เรียนประเมินการสอนและผู2สอน 
8.ผู2สอนมอบหมายให2ผู2เรียนสรุปบทเรียนก$อน
สอบกลางภาค 
อุปกรณ'ที่ใช2: เอกสารประกอบการสอน แฟVม
สะสมผลงาน เครื่องฉายและคอมพิวเตอร' บัตร
คําระบุตัวเลข 1-5 กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ 
แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

โดยเพื่อน 
5.การทดสอบ
หลังเรียน 
 
 



 17 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

7 
(16 ธ.ค.56) 

การศึกษาชุมชน 
- ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4   

สามารถอธิบายหลักการมีส$วนร$วมใน
การจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง 
 

3 - 1.ผู2สอนทบทวนเนื้อหาในครั้งที่แล2วและเป}ด
ประเด็นในเรื่อง”เพราะเหตุใดเราจึงต2องศึกษา
ชุมชน” 
2.ผู2เรียนแสดงความคิดเห็น 
และนําเสนอเนื้อหาที่ได2ค2นคว2ามา 
3.ใช2การประเมินโดยตนเอง ร$วมกับเพื่อนร$วม
ชั้นเรียนและผู2สอน 
4.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหาส$วนที่ขาด เช$น 
การศึกษาชุมชนแบบเร$งด$วน(Rapid Rural 
Appraisal;RRA) การศึกษาชุมชนแบบมีส$วน
ร$วม(Participatory Action Research)และ
การใช2เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาชุมชน 
4.ฝ`กปฏิบัติการศึกษาชุมชน เช$น แผนที่ชุมชน 
แผนที่ทรัพยากร ปฏิทินการผลิตและศักยภาพ
ของชุมชน 
5.ผู2เรียนสรุปผลการเรียน  

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 
5.การทดสอบ
หลังเรียน 
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 



 18 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

6.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหา  
7.ทดสอบหลังเรียนรายบุคคลพร2อมเฉลย 
8.ผู2เรียนประเมินการสอนและผู2สอน 
9.ผู2สอนมอบหมายให2ผู2เรียนศึกษาชุมชนด2วย
ตนเองเป�นรายกลุ$มและเขียนเป�นรายงานส$วน
บุคคล 
อุปกรณ'ที่ใช2: เอกสารประกอบการสอน แฟVม
สะสมผลงาน เครื่องฉายและคอมพิวเตอร' บัตร
คําระบุตัวเลข 1-5 กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ 
 

8 
(23 ธ.ค.56) 

ถอดบทเรียนการศึกษาชุมชน 
- ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4   

สามารถอธิบายหลักการมีส$วนร$วมใน
การจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง 
 

3 - 1.ผู2สอนทบทวนเนื้อหาของการศึกษาชุมชนใน
ครั้งที่แล2ว 
2.ผู2เรียนนําเสนอผลการศึกษาชุมชน 
3.ผู2สอนแนะนําวิธีการถอดบทเรียน โดยเริ่ม
จากวัตถุประสงค' สิ่งที่ผู2เรียนทําได2 และปTจจัย
แห$งความสําเร็จของการศึกษาชุมชน 

1.งานที่ให2
ปฏิบัติตาม
สภาพจริง 
2.การสังเกต 
3.การนําเสนอ
งาน 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 



 19 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

4.ผู2สอนและผู2เรียนถอดบทเรียนการศึกษา
ชุมชนร$วมกัน 
5.ใช2การประเมินโดยตนเอง ร$วมกับเพื่อนร$วม
ชั้นเรียนและผู2สอน 
6.ทดสอบหลังเรียนรายบุคคลพร2อมเฉลย 
7.ผู2เรียนประเมินการสอนและผู2สอน 
8.ผู2สอนมอบหมายให2ผู2เรียนวิเคราะห'ปTญหา
ของชุมชนอย$างเป�นระบบพร2อมทั้งหา
ข2อเสนอแนะในการแก2ไขปTญหาร$วมกับชุมชน 
อุปกรณ'ที่ใช2: เอกสารประกอบการสอน แฟVม
สะสมผลงาน เครื่องฉายและคอมพิวเตอร' บัตร
คําระบุตัวเลข 1-5 กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ 
แบบทดสอบหลังเรียน 

4.การประเมิน
ตนเอง 
5.การประเมิน
โดยเพื่อน 
6.การทดสอบ
หลังเรียน 
 

9 
(30 ธ.ค.56) 

การแปลงแนวทางการแกJไขปbญหา
ชุมชนไปสู<การปฏิบัติ 

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4  สามารถ

3 - 1.ผู2สอนทบทวนเนื้อหาของการถอดบทเรียน
การศึกษาชุมชนในครั้งที่แล2ว 
2.ผู2เรียนนําเสนอแนวทางการแก2ไขปTญหา

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ'
และ



 20 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

อธิบายหลักการมีส$วนร$วมในการจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง 
 

ชุมชน 
3.ผู2สอนและผู2แทนชุมชนให2ข2อเสนอแนะแนว
ทางการแก2ไขปTญหาชุมชนโดยเชื่อมโยงกับ
กลุ$มเปVาหมาย ผู2มีส$วนได2ส$วนเสีย และ
หน$วยงานที่เกี่ยวข2อง พร2อมทั้งให2หลักการ
เขียนโครงการ 
4.ผู2เรียนปรับปรุงแนวทางการแก2ไขปTญหา
ชุมชนและจัดทําโครงการ 
5.ผู2เรียนประเมินตนเอง ร$วมกับเพื่อนร$วมชั้น
เรียนและผู2สอน 
6.ทดสอบหลังเรียนรายบุคคลพร2อมเฉลย 
7.ผู2เรียนประเมินการสอนและผู2สอน 
8.ผู2สอนมอบหมายให2ผู2เรียนจัดทําโครงการเป�น
รายบุคคล 
อุปกรณ'ที่ใช2: เอกสารประกอบการสอน แฟVม
สะสมผลงาน เครื่องฉายและคอมพิวเตอร' บัตร

3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 
5.การทดสอบ
หลังเรียน 
 
 

คณาจารย'
คณะวิทยา 
ศาสตร'และ
เทคโนโลยี 



 21 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

คําระบุตัวเลข 1-5 กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ 
แบบทดสอบหลังเรียน 
 

10 
(6-10 

มกราคม 
2557) 

สอบกลางภาค(Mid-term 
Examination) 

3  - -ตามหัวข2อที่ได2จัดการเรียนการสอน 
อุปกรณ'ที่ใช2 กระดาษคําตอบ กระดาษข2อสอบ 
-มอบหมายงานให2ผู2เรียนสืบค2นต$อในหัวข2อ 
“ความรุนแรงของปTญหาด2านวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี
เพื่อโลกสีเขียว” เป�นรายบุคคล 

ข2อสอบกลาง
ภาคการศึกษา 
คิดเป�นร2อยละ 
20  

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 

11 
(13 

มกราคม 
2557) 

ความรุนแรงของปbญหาดJาน
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีเพื่อโลกสี
เขียว 

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4  สามารถ
อธิบายหลักการมีส$วนร$วมในการจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ

3 - 1.ผู2สอนทบทวนที่ได2เรียนก$อนสอบกลางภาค
และให2หลักการในการศึกษาเรื่อง“ความรุนแรง
ของปTญหาด2านวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 
และวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีเพื่อโลกสี
เขียว” 
2.ผู2เรียนนําเสนอเนื้อหาการแก2ไขข2อขัดแย2ง
อย$างสันติวิธีที่ได2ค2นคว2ามา ได2แก$ การมีส$วน

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 



 22 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

สิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง  
  ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่  1.7 สามารถใช2
เครื่องมือประเมินผลกระทบของปTญหา
ปTญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล2อมที่เกิดจากวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีได2อย$างถูกต2อง 

ร$วมในการจัดการพลังงาน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม การฟTงอย$างตั้งใจ 
การต$อรอง การประนีประนอม การทวนคําพูด
(Paraphrase) และภาษาท$าทาง  
2.ใช2การประเมินโดยตนเอง ร$วมกับเพื่อนร$วม
ชั้นเรียนและผู2สอน 
3.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหาส$วนที่ขาด 
4.ฝ`กปฏิบัติการ“การแก2ไขข2อขัดแย2งอย$างสันติ
วิธ”ีจากสถานการณ'จําลอง 
5.ผู2เรียนสรุปผลการเรียน  
6.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหา 
7.ทดสอบหลังเรียนพร2อมเฉลย 
8.ผู2เรียนประเมินการสอนและผู2สอน 
อุปกรณ'ที่ใช2 เอกสารประกอบการสอน 
กระดาษฟลิปชาร'ต ปากกาเคมี กระดาษกาว 
กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ แบบทดสอบหลังเรียน 

5.การทดสอบ
หลังเรียน 
 
 



 23 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

12 
(20 

มกราคม 
2557) 

การปuองกันแกJไขขJอขัดแยJงอย<างสันติ
วิธี 

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4  สามารถ
อธิบายหลักการมีส$วนร$วมในการจัด
การพลังงาน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง 
 

3 - 1.ผู2สอนทบทวนเนื้อหา “ความรุนแรงของ
ปTญหาด2านวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีเพื่อโลกสีเขียว”ใน
ครั้งที่แล2ว 
2.ผู2เรียนนําเสนอเนื้อหาการแก2ไขข2อขัดแย2ง
อย$างสันติวิธีที่ได2ค2นคว2ามา ได2แก$ การมีส$วน
ร$วมในการจัดการพลังงาน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม การฟTงอย$างตั้งใจ 
การต$อรอง การประนีประนอม การทวนคําพูด
(Paraphrase) และภาษาท$าทาง  
2.ใช2การประเมินโดยตนเอง ร$วมกับเพื่อนร$วม
ชั้นเรียนและผู2สอน 
3.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหาส$วนที่ขาด 
4.ฝ`กปฏิบัติการ“การแก2ไขข2อขัดแย2งอย$างสันติ
วิธ”ี 
5.ผู2เรียนสรุปผลการเรียน  

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 
5.การทดสอบ
หลังเรียน 
 
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 



 24 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

6.ผู2สอนเติมเต็มเนื้อหา 
7.ทดสอบหลังเรียนพร2อมเฉลย 
8.ผู2เรียนประเมินการสอนและผู2สอน 
อุปกรณ'ที่ใช2 เอกสารประกอบการสอน 
กระดาษฟลิปชาร'ต ปากกาเคมี กระดาษกาว 
กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ แบบทดสอบหลังเรียน 

13 
(27 

มกราคม 
2557) 

เตรียมการประเมินผลกระทบของ
วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีต<อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลJอมใน
ชุมชน 

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4  สามารถ
อธิบายหลักการมีส$วนร$วมในการจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง 
 

3 - .ผู2เรียนและผู2สอนเตรียมการประเมินผล
กระทบของวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีต$อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมในชุมชน
โดยใช2เนื้อหาที่ได2เรียนรู2มา อาทิ การศึกษา
ชุมชนแบบเร$งด$วน การประชุมอย$างสร2างสรรค' 
การปVองกันและแก2ไขปTญหาข2อขัดแย2ง และ
ความรุนแรงของผลกระทบและมีการแบ$งงาน
ให2นักศึกษาแต$ละกลุ$มรับผิดชอบ เช$นการหา
ข2อมูลพื้นฐาน ข2อมูลทางกายภาพ ข2อมูลทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล2อม การประเมิน

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 
 
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 



 25 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

ความพึงพอใจของกลุ$มเปVาหมาย 
อุปกรณ'ที่ใช2 เอกสารประกอบการสอน 
กระดาษฟลิปชาร'ต ปากกาเคมี กระดาษกาว 
กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ 

14 
(27 

มกราคม 
2557) 

ประเมินผลกระทบของวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีต$อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมในชุมชน 

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4  สามารถ
อธิบายหลักการมีส$วนร$วมในการจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง  
  ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่  1.7 สามารถใช2
เครื่องมือประเมินผลกระทบของปTญหา
ปTญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล2อมที่เกิดจากวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีได2อย$างถูกต2อง 

3 - 1.ผู2เรียนและผู2สอนลงพื้นที่ชุมชนเพื่อ
ประเมินผลกระทบของวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีต$อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมในชุมชนร$วมกับผู2นําชุมชนโดยใช2
เครื่องมือที่ได2เรียนรู2มา อาทิ การศึกษาชุมชน
แบบเร$งด$วน การประชุมอย$างสร2างสรรค' การ
ปVองกันและแก2ไขปTญหาข2อขัดแย2ง การ
ประเมินความรุนแรงของผลกระทบ  
2.ผู2เรียนและผู2สอนสรุปบทเรียนและเติมเต็ม 
3.ผู2เรียนประเมินการสอนและผู2สอน 
อุปกรณ'ที่ใช2 กระดาษฟลิปชาร'ต ปากกาเคมี 
กระดาษกาว กล2องถ$ายรูป/วิดีโอ 

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 
 
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 
อ.ดร.อาส
ลัน หิเล 
อ.ดร.
สุชาดา แสง
วิมาน 
อ.จารุวรรณ 
ประดับแสง 
อ.ศิรินุช 
ด2วงสุข 
อ.มูฮํามัดบา



 26 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

คอรี ยูโซNะ 
และ อ.สุภา
ภรณ' เทศ
วิเชียร 

15 
(3 กุมภา 

พันธ' 2557) 
 

ฝZกปฏิบัติการปuองกันแกJไขผลกระทบ
ดJานวิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีต<อ
ชุมชน 

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4  สามารถ
อธิบายหลักการมีส$วนร$วมในการจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง 
   ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่  1.7 สามารถ
ใช2เครื่องมือประเมินผลกระทบของ
ปTญหาปTญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล2อมที่เกิดจากวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีได2อย$างถูกต2อง 

3 - 1.ผู2สอนและผู2เรียนนําแนวทางการปVองกัน
แก2ไขผลกระทบด2านวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีต$อชุมชน ได2แก$ การจัดทําวิสัยทัศน' 
การวิเคราะห'จุดอ$อนจุดแข็ง โอกาสและ
อุปสรรค การจัดทํายุทธศาสตร' แผนงานและ
โครงการ มาดําเนินการในชุมชน 
2.ผู2เรียนประเมินตนเอง เพื่อน การสอนและ
ผู2สอน 
อุปกรณ'ที่ใช2 แฟVมสะสมผลงาน เครื่องฉายและ
คอมพิวเตอร' กระดาษฟลิปชาร'ต ปากกาเคมี 
กระดาษกาว กล2องถ$ายรูป 
 

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 
 
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 
อ.ดร.อาส
ลัน หิเล 
อ.ดร.
สุชาดา แสง
วิมาน 
อ.จารุวรรณ 
ประดับแสง 
อ.ศิรินุช 
ด2วงสุข 
อ.มูฮํามัดบา



 27 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

 คอรี ยูโซNะ
และ อ.สุภา
ภรณ' เทศ
วิเชียร 

16 
(10 กุมภา 
พันธ' 2557) 

 

การจัดทํารายงานการปuองกันแกJไข
ผลกระทบดJานวิทยาศาสตร0และ
เทคโนโลยีต<อชุมชน 

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.4  สามารถ
อธิบายหลักการมีส$วนร$วมในการจัด
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง 
    ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่  1.7 สามารถ
ใช2เครื่องมือประเมินผลกระทบของ
ปTญหาปTญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล2อมที่เกิดจากวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีได2อย$างถูกต2อง 

3 - ผู2เรียนจัดทํารายงานการปVองกันแก2ไข
ผลกระทบด2านวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีต$อ
ชุมชนโดยมีผู2สอนเป�นผู2ให2ข2อเสนอแนะ 

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 
 
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 



 28 มคอ.3  

 

สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

17 
(24  

กุมภา 
พันธ'  
2557) 

 

สรุปและถอดบทเรียน 
ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่ 1.1  สามารถ

อธิบายปTญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล2อมที่เกิดจากวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยีได2อย$างถูกต2อง  

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่  1.2  
สามารถอธิบายเปVาหมายของการพัฒนา
ที่ยั่งยืนได2ถูกต2อง    

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่  1.3  
สามารถอธิบายความสัมพันธ'ระหว$าง
วิทยาศาสตร'กับสิ่งแวดล2อมได2ถูกต2อง  

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่  1.4  
สามารถอธิบายหลักการมีส$วนร$วมใน
การจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล2อมได2อย$างถูกต2อง 

 

3 - ผู2สอนร$วมกับผู2เรียนสรุปและถอดบทเรียนการ
เรียนรู2ร$วมกันโดยใช2การประชุมกลุ$มใหญ$ 

1.การสังเกต 
2.การนําเสนอ
งาน 
3.การประเมิน
ตนเอง 
4.การประเมิน
โดยเพื่อน 
 
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 
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สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่  1.5  
สามารถอธิบายวิธีการส$งเสริมและการ
บํารุงรักษาคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมให2
เกิดความยั่งยืนได2ถูกต2อง 
    ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่  1.6 สามารถ
ค2นคว2าแหล$งข2อมูลที่หลากหลายมา
นําเสนอและเขียนรายงานในหัวข2อ 
“ปTญหาทรัพยากรธร รมชา ติ  และ
สิ่งแวดล2อมที่เกิดจากวิทยาศาสตร'และ
เทคโนโลยี”ได2อย$างถูกต2อง 

 ตอบวัตถุประสงค'ข2อที่  1.7 
สามารถใช2เครื่องมือประเมินผลกระทบ
ของปTญหาปTญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล2อมที่เกิดจากวิทยาศาสตร'
และเทคโนโลยีได2อย$างถูกต2อง  
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สัปดาห0 
ที่ 
 

หัวขJอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใชJ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูJสอน 

18 
( 3 -7 
มีนาคม 
2557) 

สอบปลายภาคการศึกษา 1.5  - ตามหัวข2อที่ได2จัดการเรียนการสอน 
อุปกรณ'ที่ใช2 กระดาษคําตอบ กระดาษข2อสอบ 

ข2อสอบปลาย
ภาคการศึกษา 
คิดเป�นร2อยละ 
20  
 

อ.พงษ'พันธ'  
สุขสุพันธ' 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูJ    
  

ผลการเรียนรูJ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห0ท่ี
ประเมิน 

สัดส<วนของ
การประเมินผล 

การเข2าชั้นเรียน  1-9 และ 
11 - 17 

5 % ด2านคุณธรรม จริยธรรม
ท่ีต2องพัฒนา(Ethics 

and Moral) การส$งรายงานตรงเวลา 1-9 และ 
11 - 17 

5 % 

การทดสอบย$อย   1-9 และ 
11 – 12 

10 % 

การสอบกลางภาค 10 20 % 

ด2านความรู2ท่ีต2องได2รับ
(Knowledge) 

การสอบปลายภาค 18 20 % 
ด2านทักษะความสัมพันธ'
ระหว$างบุคคลและความ
รับผิดชอบท่ีต2องพัฒนา
(Interpersonal Skills 
and Responsibility  

การมีส$วนร$วมกิจกรรมในชั้นเรียน 1-9 และ 
11 ,12, 17 

10 % 

ด2านทักษะทางปTญญาท่ี
ต2องพัฒนา(Cognitive 
Skills)  
 

การมีส$วนร$วมในกิจกรรมนอกห2องเรียน 13,14,15 10 % 

การนําเสนองาน 
 

 1-9 และ 
11 – 12 

10 % ด2านทักษะการวิเคราะห'
เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช2เทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีต2องพัฒนา 
(Numerical  Analysis, 
Communication  
and Information 
Technology Skills) 

การรายงาน 16 10 % 

รวม 100 % 
 
 



 32 มคอ.3  

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลักท่ีใชJในการเรียนการสอน   

1.เอกสารของผู2สอน 
2.สุกาญจน' รัตนเลิศนุสรณ'.  2550.  หลักการจัดการส่ิงแวดลJอมอย<างย่ังยืน.  สํานักพิมพ'สมาคม  
  ส$งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญ่ีปุ�น)  
3.จิราภรณ' คชเสนี และนันทนา คชเสนี.  2552.  นิเวศวิทยาประยุกต0  การจัดการส่ิงแวดลJอม  
  ทรัพยากร และการพัฒนาท่ีย่ังยืน.  สํานักพิมพ'แห$งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4.พงษ'รักษ' ศรีบัณฑิตมงคล และกานดา วิชัยรัตน'.  2554.  หลักการบริหารจัดการศพจํานวนมาก 
  จากภัยพิบัติ. ภาควิชานิติเวชศาสตร' มหาวิทยาลัยเชียงใหม$ 
5.เอกสารจากการค2นคว2าของผู2เรียน 
   

2.  เอกสารและขJอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป;นตJองศึกษาเพ่ิมเติม   
1.วารสารโลกสีเขียว 
2.เว็บไซท'กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม(www.mnre.go.th) 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติฉบับท่ี 11 
 

3.เอกสารและขJอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
ข$าวสารท่ีเก่ียวข2องกับเหตุการณ'ด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ0การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   
1.1  ให2นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด2านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห2อง

นอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    ท่ีส$งผลกระทบต$อการเรียนรู2 และผลการเรียนรู2ท่ีได2รับ   
1.2  ข2อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชา ด2วยระบบเครือข$ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ  
 

2.  กลุยุทธ0การประเมินการสอน :   
 2.1 ประเมินการสอนโดยทีมผู2สอน  
 2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา  
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3.   การปรับปรุงการสอน  :   
 ใช2การวิจัยในชั้นเรียน และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :   
 - ทวนสอบความคาดหวังในรายวิชาของผู2เรียน และการสรุปและถอดบทเรียนเม่ือสิ้นสุดการเรียน
การสอน และจากคะแนนข2อสอบหรืองานท่ีมอบหมาย  
 - ทวนสอบการให2คะแนนจากการสุ$มตรวจงานของนักศึกษาโดยอาจารย'อ่ืน หรือผู2ทรงคุณวุฒิท่ี
ไม$ใช$อาจารย'ประจําหลักสูตร 
 -ต้ังคณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู2 ตามท่ีกําหนดในรายวิชา 
เช$น ข2อสอบ รายงาน วิธีให2คะแนนและพฤติกรรม 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :   

     - นําบทเรียนและข2อเสนอแนะจากการทวนสอบท่ีได2รับมาปรับปรุงรายวิชาทุกปQ 
 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย'ผู2สอน 
  - ให2ชุมชนเปVาหมายของรายวิชาเป�นผู2สะท2อนความคิดเห็นเพ่ือการปรับปรุงรายวิชาต$อไป  
 

       
ลงช่ือ                                       อาจารย0ผูJรับผิดชอบรายวิชา 

 
 

ลงช่ือ     อาจารย0ผูJรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 


