
แผนการสอน(Course Syllabus) 
 
1. คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน   ภาควิชา     การศึกษา 
2. รหัสวิชา     159382    ชื่อวิชา (ไทย)   สิ่งแวดลอมศึกษาสําหรับโรงเรียน 
    จํานวน   3 ( 2-2 )  หนวยการเรียน              (อังกฤษ) Environmental Education for School 
 
3. เนื้อหาวิชา (Course description) 
 หลักการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม การจัดการเรียนการ
สอน สิ่งแวดลอมศึกษาในระดับโรงเรียน การศึกษาหลักสูตร กิจกรรมและการประเมินผลการเรียน และการศึกษา
นอกสถานที่ 
 
4. วัตถุประสงคของวิชา 
 1. มีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาที่สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปญหาและผลกระทบของมลพิษสิ่งแวดลอม 
 3. รูหลักการสิ่งแวดลอมศึกษาเพื่อนําไปวางแผนในการจัดการสิ่งแวดลอมไดอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 5. สามารถจัดระบบสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับโรงเรียนไดอยางเหมาะสม 
 6. มีความเขาใจเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาในระดับโรงเรียน 
 7. รูวิธีการสอนรูปแบบตางๆที่สามารถนํามาประยุกตใชในการสอนสิ่งแวดลอมศึกษาในโรงเรียน 
 8. สามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนสิง่แวดลอมศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 9. เลือกวิธีการประเมินผลในเรื่องสิ่งแวดลอมศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 10. รูกฎหมายสิ่งแวดลอมที่สามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
 11. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 
 12. สามารถแสวงหาองคความรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
 
5. หัวขอวิชา (Course outline) 
 1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 
 2. ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
 3. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 4. สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา 
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 5. หลักการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา 
 6. ส่ิงแวดลอมศึกษาในระดับโรงเรียน 
 7. หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
 8. รูปแบบการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
 9. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนสิง่แวดลอมศึกษา 
 10. กฎหมายสิ่งแวดลอม 
 
6. วิธีการสอน และระบบการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 

 ไดแก  การอภิปรายกลุมรวม และกลุมยอย         การศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย             
การบรรยายประกอบการซักถามและประกอบการใชสื่อรูปภาพหรือตัวอยางจริงหรือสื่อวีดีทัศน  การศึกษากรณี
ตัวอยาง      การทํารายงาน    การวางแผนและลงมือปฏิบัติงานดวยตนเอง   การอภิปรายสรุปสะทอนความคิดดวย
ผังมโนทัศน  การศึกษาจากสถานการณจริง   การวิเคราะห-วิจารณ   การทําการบาน   การทํา Mind Map เปนตน 
 

7. อุปกรณส่ือการสอน 
 

 ไดแก แผนใส / เครื่องฉายขามศีรษะ  คอมพิวเตอร   เอกสารประกอบการเรียนรู  ตัวอยางจริง   รูปภาพ สื่อ
วีดีทัศนตางๆ เปนตน 
 

8. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
 

1. กิจกรรม        50 % 
1.1 รายงานวิจัยกรณีศึกษา     20 %      
1.2 งานที่มอบหมาย      20 % 
1.3 การมีสวนรวมในชั้นเรียน     10 %   

2. สอบ        50 % 
2.1  สอบครั้งที่ 1       20 % 
2.2  สอบครั้งที่ 2       30 % 
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9 . การประเมินผลการเรียน 
  

เกณฑที่ใชตัดเกรด 
  80 คะแนนขึ้นไป  ผลการเรียนท่ีได  A 
  75 – 79 คะแนน   ผลการเรียนท่ีได  B+ 

  70 - 74 คะแนน   ผลการเรียนท่ีได  B 

  65 – 69 คะแนน   ผลการเรียนท่ีได  C+ 

  60 - 64 คะแนน   ผลการเรียนท่ีได  C 

  55 – 59 คะแนน   ผลการเรียนท่ีได  D+ 

  50 - 54 คะแนน   ผลการเรียนท่ีได  D 

   ต่ํากวา 50 คะแนน  ผลการเรียนท่ีได  F 
 
10. การใหโอกาสนอกเวลาเรียนแกนิสิตเขาพบและใหคําแนะนําในดานการเรียน 
 

 วันอังคาร เวลา 10.00-12.00 น.โทรศัพท 081-5818191 E-mail : doypinda@hotmail.com 
 

11. เอกสารอานประกอบ 
 

เกษม จันทรแกว. 2542. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,กรุงเทพ. 
 

_______________. 2542. สิ่งแวดลอมศึกษา. วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,กรุงเทพ. 
 
_______________. 2545. การจัดการสิ่งแวดลอม. วิทยาลัยสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,กรุงเทพ. 
 

กมล  สุดประเสริฐและสุนทร สุนันทชัย. 2541. วิสัยทัศนทางการศึกษา ทิศทางที่ไทยตองทบทวน. สํานักงาน
กองสนับสนุนการวิจัย (สกว.), กรุงเทพ. 174 น. 

 

เก็จวลี   กรีธาธร. 2545. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. สํานักพิมพแม็ค จํากัด, กรุงเทพฯ. 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2544. รายงานผลการดําเนินงาน การปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในรอบ 1 ป (ก.ค. 
2542 – มิ.ย. 2543) ตาม พรบ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. ศูนยปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, กรุงเทพฯ. 179 น. 

 



แผนการสอน รายวิชา 159382 4

โครงการปฏิรูปการฝกหัดครู. 2529. รายงานการวิจัยเร่ือง การศึกษาสภาพแวดลอมในหองเรียน พฤติกรรมครู และ
พฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา. ศูนยพัฒนศึกษาแหงชาติของประเทศไทย, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กรุงเทพฯ. 95 น. 

 

ภาสินี   เปยมพงศสานต. สิ่งแวดลอมศึกษา แนวการสอน สระการเรียนรูและกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. 362 น. 

 

นิวัติ   เรืองพานิช. 2546. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,กรุงเทพ. 
 

วินัย   วีระวัฒนานนท. 2546. สิ่งแวดลอมศึกษา. โอเดียนสโตร, กรุงเทพฯ. 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2541. แนวทางสงเสริมภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษา. สํานัก
นายกรัฐมนตรี, กรุงเทพฯ. 227 น. 

 

_________________________________ . 2542. รายงายสถิติการศึกษาของประเทศไทยป 2542. สํานัก
นายกรัฐมนตรี, กรุงเทพฯ. 98 น. 

 

www.greenag.org 
 

http://www.tei.or.th/ 
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12. ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 เรียนในวันพุธ เวลา 10.00-12.00 น.และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น. 
สัปดาหท่ี หัวขอ 

1 แนะนํารายวิชา   
2 – 3   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม 

- ความหมาย ความสําคัญของสิ่งแวดลอม 
- ประเภทของสิ่งแวดลอม 
- ระบบนิเวศ 
- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ความสัมพันธของมนุษยกับสิ่งแวดลอม 
- ลักษณะทางภูมิศาสตรเปนตัวกําหนดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4 - 5 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- ความหมายของการอนุรักษ 
- หลักการอนุรักษ 
- แนวทางการอนุรักษ 
- การมีสวนรวมของประชาชน 
- สถานการณการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเภทตางๆ 

6 ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม  
กฎหมายสิ่งแวดลอม 

7 สอบครั้งที ่1 
8 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษา 

- ความหมายของสิ่งแวดลอมศึกษา 
- หลักการจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา 

9 สิ่งแวดลอมศึกษาในระดับโรงเรียน 
- การจัดส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียน 
- แนวทางการอนุรักษและจัดการปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

10 
 
 

หลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษา 
- พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาชาติ พ.ศ. 2544 
- โครงสรางของหลกัสูตร 
- องคประกอบพืน้ฐานของหลกัสูตร 
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สัปดาหท่ี หัวขอ 
- การจัดหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาตาม  พรบ.การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 
- หลักสูตรสถานศึกษา 

11 
 

รูปแบบการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
- กลวิธีการสอนแบบตางๆ 
- กระบวนการสอนสิ่งแวดลอมศึกษา 
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนสิ่งแวดลอม
ศึกษา 
- ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรมการเรียนการสอน 
สิ่งแวดลอมศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

12 – 15 
 

ศึกษาคนควากรณีศึกษาโดยใชกระบวนการวิจัยเปนฐาน 

16 สอบปลายภาค 
 
หมายเหตุ กิจกรรมที่กําหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
     
13. การทบทวนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนและระบบการสอน 
 ���� ไมแกไขปรับปรุง  เน่ืองจาก เริ่มเปดการเรียนการสอนเปนคร้ังแรก 
 ���� แกไขปรับปรุง    
 
14. การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินผลการสอน 
 ���� ไมมีการประเมินผลการสอน เพราะ เร่ิมเปดสอนเปนคร้ังแรก 
 ���� มีการประเมินผลการสอน 
  ���� ไมมีการปรับปรุง 
  ���� มีการปรับปรุง  
 
15. ผูสอน/คณะผูสอน  อาจารยพินดา  วราสุนันท 
 
       
 


