
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.รหัสและชื่อรายวิชา  
GEN61-152 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน (Environmental Conservation 
and Global Warming)  

2.จ านวนหน่วยวิชา  4 (2-4-6)  

3.หลักสูตรและประเภท
รายวิชา  

หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต   เป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์สุธีระ   ทองขาว  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อาจารย์ ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อาจารย์ ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อาจารย์ ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อาจารย์เจนจิรา   แก้วรัตน์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อาจารย์สุรศักดิ์   สีชุม  
อาจารย์ภูสิต   ห่อเพชร  
อาจารย์ ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  ** 
อาจารย์ ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

5.ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  ภาคการศึกษาที่ 3 / ชั้นปีที่ 1  

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  -  

7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน   

8.สถานที่เรียน อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

 

 



หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา :  

1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนักและทราบถึงความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การเสีย
สมดุลย์สิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ และการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
1.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน 
1.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับบทบาทไทยในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนตามข้อตกลงขององค์การระหว่าง
ประเทศและการเมืองระหว่างประเทศ 
1.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดปัญหาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.5 เพ่ือให้นักศึกษามีความตระหนักการใช้พลังงาน การใช้น้ า การจัดการของเสียและการคมนาคมขนส่งที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco service & Green logistic) 
1.6 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน 

2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :  

2.1 เพ่ือให้นักศึกษามีจริยธรรมและจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
2.2 สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต มีทักษะการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ใน
การวิเคราะห์สาเหตุและปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีซับซ้อน 
2.3 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้ โดยใช้การคิดอย่างเป็นระบบ
เพ่ือป้องกันและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
2.4 มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอการสืบค้นข้อมูล 
อย่าเหมาะสม เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 
2.5 วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา                                                                                                        4(2-4-6) 

รายวิชานี้ศึกษากรอบแนวคิด หลักการ กระบวนการและความส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มีความยั่งยืน และเพ่ือให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และศึกษา
แนวคิดในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงการใช้พลังงาน การใช้น้ า การจัดการ
ของเสียและการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของสภาวะ
โลกร้อน และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน   



 
This course provides a conceptual framework, principles, processes and rationales for 
sustainable environmental conservation and quality living. Students study activities for 
environmental protection through the use of environmentally friendly processes in energy 
and water consumption, waste management, and transportation management. Topics include 
the examination of global warming's causes and effects and the roles of international 
organizations and politics in solving global warming problems.  

 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย สอนเสริม (ชั่วโมง) 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

24 ชม. ต่อภาค
การศึกษา 

 จ านวน 48 ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษา  

72 ชม. ต่อภาค
การศึกษา 

 
 

3. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

1 ชั่วโมง 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1  มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น    
 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อื่น และเคารพผู้อื่น 

2) วิธีการสอน 

มอบหมายงานโดยก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3) วิธีการประเมินผล 

สังเกตการสนทนาในชั้นเรียนและการท างานเป็นกลุ่ม การรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน 
 

 

2  มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา    

  



 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและการร่วมกันในสังคม มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 

2) วิธีการสอน 

- การฝึกพฤติกรรมความรับผิดชอบ ด้านกาลเทศะ กฎระเบียบ และข้อบังคับ โดยก าหนด
เงื่อนไขในการเข้าชั้นเรียนตามตารางเวลา แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
- สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
โดยยกตัวอย่างจากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ หรือกรณีตัวอย่าง 
- มอบหมายงานโดยก าหนดให้ท างานเป็นกลุ่มและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3) วิธีการประเมินผล 

- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน เช่น การแสดงความรับผิดชอบต่อการท างาน 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างต่อเนื่อง 
- มีการเขียนอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาประกอบการท างานตามที่มอบหมายอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
- สังเกตจากการสนทนาในชั้นเรียนกับนักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสอดแทรก 
คุณธรรม และจริยธรรมขณะที่มีการเุรยนการสอนของอาจารย์ และการประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 

 

 

3  มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี    
 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

ส านึกสาธารณะด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2) วิธีการสอน 

- ก าหนดให้นักศึกษายกตัวอย่างและสะท้อนความคิดต่อกรณีศึกษาเก่ียวกับการด าเนินชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- ก าหนดให้นักศึกษาจัดท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
- การมีส่วนร่วมการอภิปรายกลุ่มย่อยและการน าเสนอกรณีศึกษาและการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
- การใช้เกมสะสมแต้มชั่วโมงท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

3) วิธีการประเมินผล 

 



- ประเมินจากแฟ้มผลงาน ซึ่งรวบรวมผลงานที่บันทึกการสะท้อนแนวคิดและทัศนคติ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในปัญหา
ภาวะโลกร้อน จากสถานการณ์จ าลอง โครงงาน กรณีศึกษา และประเด็นปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อม 
- ประเมินผลการน าเสนอโครงงานอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสิ่งแวดล้อม 
- สังเกตการอภิปรายในกลุ่มย่อยในชั้นเรียน  
- ประพฤติการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

2.ด้านความรู้ 
1  มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา    
 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

มีความรู้ในศาสตร์ด้านการจัดการมลพิษและภาวะโลกร้อน และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) วิธีการสอน 

- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ e-lerning.wu.ac.th 
- การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 
- ใช้การสอนโดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อวีดีทัศน์ การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ ทั้งในห้องเรียนปกติและการใช้เครื่อข่านสังคมออนไลน์ ร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่มตามท่ี
ก าหนด 
- ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสืบค้น เขียนบรรณานุกรมและเขียนรายงาน 

3) วิธีการประเมินผล 

- การท ากิจกรรมในชั้นเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบเก็บคะแนน 
- การผลิตชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งรายงานบุคคลและงานกลุ่ม 
- การอภิปรายและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

 

2  สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต    
 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

สามารถเชื่อมโยงความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เพ่ือ
การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) วิธีการสอน 

 



- การบรรยาย สาเหตุ ผลกระทบ การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
- การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 
- ก าหนดให้นักศึกษาหาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในอดีต
จนถึงปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
- การใช้สถานการณ์จ าลองภาวะโลกร้อน เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ในการ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- ก าหนดให้นักศึกษายกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการกระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ แสวงหา และบูรณา
การความรู้ที่เหมาะสมกับการน าไปใช้แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นสถานการณ์จริง 
- การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มย่อยและชั้นเรียน 

3) วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือ
ลดภาวะโลกร้อน และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
- การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มย่อยและชั้นเรียน 
- การน าเสนองานกลุ่มท่ีแสดงให้เห็นถึงการคิดวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
- ประเมินจากแฟ้มผลงาน ซึ่งนักศึกษาบันทึกเพ่ือสะท้อนความคิดในการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง จากสถานการณ์จ าลอง โครงงาน กรณีศึกษา และประเด็นปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อม 

 

3  แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต    
 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย มีความสามารถในการแสวงหาข้อมูล
และทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการเรียนและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

2) วิธีการสอน 

- นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้าห้องเรียนจาก e-learning บรรยายโดยใช้สื่อ VDO 
เพ่ือนแนะน าความรู้ใหม่ ๆ ด้านการจัดการมลพิษและปรับตัวให้เข้ากับสภาวะโลกร้อน 
- มอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่มอภิปราย ศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อม
วิเคราะห์และสรุปความรู้ในรูปแบบของ folio 

3) วิธีการประเมินผล 

 



- ติดตามการเข้าเรียนในเว็บไซต์ e-learning 
- สังเกตการร่วมอภิปรายภายในกลุ่ม และประเมินผลจากการท ารายงาน ผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

3.ด้านทักษะทางปัญญา  
1  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้    
 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถค้นหาข้อเท็จจริง แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยใช้ความคิดอย่างเป็นระบบและมีการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงที่
ได้ เพื่อการป้องกัน แก้ไข ปัญหาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

2) วิธีการสอน 

- ก าหนดให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลที่ทันสมัยจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย โดยใช้วิจารณญาณ
ในเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อประเมิน
สถานการณ์ภาวะโลกร้อน  
- การใช้สถานการณ์จ าลองภาวะโลกร้อน เพื่อให้นักศึกษาท าความเข้าใจและประเมินสาเหตุ
และผลกระทบของการเกิดภาวะโลกร้อน  
- การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการกระตุ้นให้นักศึกษาต้องการค้นหาข้อเท็จจริงและ
หลักฐานเกี่ยวกับสาเหตุและการลดภาวะโลกร้อน จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
- การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในกลุ่มย่อยและชั้นเรียน 

3) วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยออกข้อสอบที่ให้ข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษาประเมิน
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือวิเคราะห์แนวทางในการลดภาวะโลกร้อน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
- การน าเสนองานกลุ่มท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้วิจารณญาณในเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือประเมินสถานการณ์ภาวะโลกร้อน  
- ประเมินจากแฟ้มผลงาน ซึ่งนักศึกษาได้บันทึกการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม สถานการณ์
จ าลอง และภาวะโลกร้อน ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้วิจารณญาณในใช้ข้อมูล และความเข้าใจ
ในการป้องกัน แก้ไข ลดภาวะโลกร้อน 
 
 
 

 

 



2  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ    
 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

มีความสามารถในกาเรียนรู้และนวัตกรรม สามารถสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้วิธีการ
ใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 

2) วิธีการสอน 

- การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้าชั้นเรียนจากบทเรียน e-learning การสอนบรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
- ฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 

3) วิธีการประเมินผล 

- การท าแบบปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ 
- แบบฝึกหัดเรื่องวิเคราะห์สังเคราะห์ 

 

 

3  ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่    
 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

สามารถคิดประยุกต์เพ่ือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ช่วยเอื้อต่อการเรียนและการท างานที่
เกี่ยวข้อง 

2) วิธีการสอน 

- ใช้การสอนแบบการเรียนรู้จากปัญหา (Problem Base Learning) กรณีศึกษา (Case 
Base Learning) โดยน ามาสรุปและน าเสนอเป็นผลงาน 

3) วิธีการประเมินผล 

- การประเมินผลงานและสร้างสรรค์ผลงาน 
- การสอบย่อยระหว่างเรียน (Formative Assessment) การสอบกลางภาค และการสอน
ปลายภาค (Summative Assessment) 

 

 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
3  วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพและสังคม    
 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

การมีส่วนร่วมในการวางแผนและรับผิดชอบงานที่กลุ่มกิจกรรมมอบหมายให้ท า มีพัฒนาการ
การเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนา

 



วิชาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในชุมชนในการลดภาวะโลกร้อน และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

2) วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา และการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- การน าเสนอรายงานกลุ่ม 

3) วิธีการประเมินผล 

- ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมวางแผนท างานกลุ่มและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
จากกลุ่มกิจกรรม 
- ประเมินจากแฟ้มผลงาน ซึ่งนักศึกษาได้บันทึกการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาของตนเอง 
การประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพ และการมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อลดภาวะโลกร้อน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1  สามารถสื่อสารภาษาภทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่

เหมาะสม  
  

 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

- สามารถเลือกใช้ทักษะทางภาษาและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม 
- ทักษะในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอผลงาน 

2) วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมการเรียนรการสอนที่เน้นการฝึกทักษะภาษาเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้หนักศึกษามีโอกาสค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และสามารถ
น าเสนอให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างถูกต้อง 

3) วิธีการประเมินผล 

- แบบประเมินผลงานเชิงประจักษ์ โดยการเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ e-learning 
- ประเมินจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดในห้องเรียน เช่น การสังเกตพฤติกรรม การ
สอบย่อย 

 

 

2  สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน  
 

  



 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

มีทักษะการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการประเมินสถานการณ์มลพิษในปัจจุบัน 

2) วิธีการสอน 

ให้นักศึกษาค้นหาฐานข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติใน
การประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3) วิธีการประเมินผล 

ประเมินจากผลงานเชิงประจักษ์ โดยการเผยแพร่บน e-learning 
 

 

3  มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การสืบค้น
ข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน  

  

 1) คุณลักษณะที่ต้องพัฒนา 

ทักษะพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารในกลุ่ม การสืบค้น
ข้อมูล การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเก่ียวกับสาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางลด
ผลกระทบปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถน าเสนอผลการศึกษาให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  

2) วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา และการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
- มอบหมายงานเดี่ยวให้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอนใน e-learning  
- แนะน าแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม 

3) วิธีการประเมินผล 

- การน าเสนองานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
- ประเมินจากแฟ้มผลงาน ซึ่งนักศึกษาได้บันทึกการเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลอย่างเหมาะสม และการสืบค้นความรู้
อย่างต่อเนื่อง  
- สอบถามความเข้าใจของนักศึกษาในห้องเรียนที่มีต่อเนื้อหาที่น าเสนอ 
 
 
 
 
 

 

 

 



หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. เนื้อหาในการบรรยายแต่ละหัวข้อ 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
กิจกรรมการเรียนการสอน

และสื่อที่ใช้ 
จ านวน
ชั่วโมง 

ผู้สอน 

  สอนปฏิบัติ 

1 - 1  อบรมและทดสอบการใช้ห้องปฏิบัติการ - เอกสารประกอบการสอน 
- สอบการใช้
ห้องปฏิบัติการ 

4 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

2 - 3  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน - เอกสารประกอบการสอน 
- อภิปราย 
- การน าเสนอ 

8 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รตัติกาลสุขะ  

4 - 4  ปฏิบัติการคัดแยกขยะ - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 
- ปฏิบัติ 

4 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  



อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

5 - 5  กิจกรรม \"รักษ์โลก รักษ์เรา\" - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 
- ปฏิบัติ 

4 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

6 - 6  การสรุปการเรียนรู้ด้วย e-folio - เอกสารประกอบการสอน  
- อภิปราย 

4 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

7 - 7  ปฏิบัติการ \"ท าไมโลกร้อนขึ้น\" - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 
- ปฏิบัติ 

4 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

8 - 8  ปฏิบัติการ \"เกิดอะไรขึ้นกับน้ า เมื่อก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในโลกเพ่ิมข้ึน\" 

- เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 
- ปฏิบัติ 

4 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  



อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

9 - 9  กิจกรรม \"ตัวเรา - CO2\" - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 
- ปฏิบัติ 

4 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

10 - 10  ปฏิบัติการ \"ต้นไม้ช่วยโลก\" - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 
- ปฏิบัติ 

4 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

11 - 11  Case Study \"Green Life\" - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 

4 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

12 - 12  สรุปการเรียนรู้ และจัดท า Portfolio 
รายบุคคล 

- เอกสารประกอบการสอน  
- อภิปราย 

4 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  



อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

จ านวนชั่วโมงการสอนแบบ สอนปฏิบัติ  48   

  สอนบรรยาย 

1 - 1  แนะน าบทเรียน Course Syllabus 
รายวิชา GEN61-152 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  

2 - 2  สิ่งแวดล้อมโลก - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

3 - 3  ผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  



ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

4 - 4  สภาวะโลกร้อน - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

5 - 5  ผลกระทบภาวะโลกร้อน เอกสารประกอบการสอน 2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  



6 - 6  รอยเท้าทางนิเวศ - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

7 - 7  กลยุทธ์พิชิตโลกร้อน เอกสารประกอบการ
บรรยาย 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

8 - 8  การป้องกัน แก้ไข และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  



อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

9 - 9  การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

- เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

10 - 10  จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อม - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

11 - 11   ิเศรษฐกิจสีเขียว - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  



อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

12 - 12  การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - เอกสารประกอบการสอน  
- VDO 
- อภิปราย 

2 อ.สุธีระ   ทองขาว  
อ.สุรศักดิ์   สีชุม  
อ.เจนจิรา   แก้วรัตน์  
อ.วีระพงศ์   เลิศรัตนเทวี  
อ.ภูสิต   ห่อเพชร  
อ.ดร.นิรัติศัย   รักมาก  
ผศ.จันทิรา   รัตนรัตน์  
ผศ.ดร.ปฏิมาพร   สุขมาก  
อ.ดร.รุ่งเรือง   จันทา  
อ.ดร.สุขุมา   ชิตาภรณ์พันธุ์  
อ.ดร.จุฑามาศ   รัตติกาลสุขะ  
อ.ดร.กิตติพงค์   คุณจริยกุล  

จ านวนชั่วโมงการสอนแบบ สอนบรรยาย  24   

จ านวนชั่วโมงการสอนรวม 72   

 
 

 

 

 

 



 
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

วิธีการประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
ผลการเรียนรู้ 

3 - 3 PBL  10 %   1.มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
  2.มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
  3.มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
  4.มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา 
  5.สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต 
  6.แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
  7.สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานได้ 
  8.สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล 
ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ 
  9.สามารถสื่อสารภาษาภทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
  10.สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
  11.มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การสืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 

6 - 6 Midterm1  30 %   1.มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
  2.มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา 
  3.สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต 
  4.สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล 
ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ 

12 - 12 E-folio  20 %   1.มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
  2.มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
  3.มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
  4.มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา 
  5.สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต 



  6.แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
  7.สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานได้ 
  8.สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล 
ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ 
  9.ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
  10.วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
  11.สามารถสื่อสารภาษาภทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
  12.สามารถเลือกประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในชีวิตประจ าวัน 
  13.มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การสืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 

13 - 13 Final1  30 %   1.มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา 
  2.สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต 
  3.สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแบบองค์รวม มีเหตุผล 
ความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการ 

40 - 40 Case Base 
Learning  

10 %   1.มีความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ทั้งของตนเองและผู้อ่ืน 
  2.มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ตรงเวลา 
  3.มีส านึกสาธารณะ และมีความเป็นพลเมืองที่ดี 
  4.มีความรู้ในศาสตร์ของรายวิชา 
  5.สามารถเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับการด าเนินชีวิต 
  6.แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
  7.ประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
  8.วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
  9.สามารถสื่อสารภาษาภทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสม 
  10.มีทักษะพ้ืนฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ



ติดต่อสื่อสาร การน าเสนอ การสืบค้นข้อมูล เพ่ือการแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่องอย่างรู้เท่าทัน 

 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน 

 

1.เอกสารและต าราหลัก :  

เอกพร เทิดไท. (2556). โลกร้อน : ภัยมหันต์ของมนุษยชาติ พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แพรธรรม. 
Molthan-Hill. (2017). The Business Student’s Guide to Sustainable Management: Principles 
and Practice. 2nd Edition. A Green Leaf Publishing. New York.  

2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ :  

กรมควบคุมมลพิษ. (2560). รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2559. บริษัท หัวใหญ่ จ ากัด. 
กรุงเทพฯ. 
ชยันต์ ตันติวัสดาการ, . (2556). รับมือโลกร้อนก่อน 4 องศา : สิ่งที่ประเทศไทยท าได้ กรุงเทพฯ: ชุดโครงการ
พัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ความตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ลดโลกร้อน สถาบันธรรมรัฐ
เพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม. 
ฐิตินันท์ ศรีสถิต. (2557). ชีวิตสร้างสรรค์สู่การบริโภคอย่างยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า :  

   - 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา :  

ยังไม่มี เนื่องจากเป็นวิชาเปิดใหม่ 

2.กลยุทธ์การประเมินการสอน :  

- สอบถามนักศึกษา 
- คะแนนนักศึกษาที่ได้ในแต่ละเทคนิคการสอนและการประเมิน 

3.การปรับปรุงการสอน :  



ยังไม่มี เนื่องจากเป็นวิชาเปิดใหม่ 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  

- สอบถามนักศึกษา 
- ใช้แบบสอบถาม 

5.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  

ยังไม่มี เนื่องจากเป็นวิชาเปิดใหม่ 

 


