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คํานํา 

 เอกสารคําสอนฉบับน้ี ผูเขียนไดศึกษาคนควา รวบรวมและเรียบเรียงข้ึน เพื่อ
ใชเปนตําราประกอบการบรรยายใน รายวิชาพระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา  รหัสวิชา 
๑๐๑ ๔๐๓   ซึ่งเปนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  คณะพุทธ
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สําหรับนิสิตช้ันปท่ี ๔  ภาคการศึกษา
แรกของปการศึกษา 

 สืบเน่ืองจากนิสิตสวนใหญไมมีหนังสือหรือตําราสําหรับเปนคูมือในการศึกษา
เลาเรียนในรายวิชาน้ี เมื่อไดรับการมอบหมายงานศึกษาคนควาและนําเสนอมักมีปญหา
เกี่ยวกับขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของและเกิดความทอแทในการศึกษาและอาจเปนปจจัยสงผล
ใหไมเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีดีในการศึกษาวิชาน้ีเทาท่ีควร 

 ผูเขียนไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดศึกษาคนควารวบรวมและเรียบ
เรียงจัดทําเอกสารคําสอนฉบับน้ีข้ึนมา โดยเนนเน้ือหาสาระใหเปนไปตามกรอบของแนว
สังเขปรายวิชาและโครงสรางของรายวิชา เชน ความหมายของนิเวศวิทยา  ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอมและมนุษยกับธรรมชาติ เปนตน  

 อยางไรก็ตามเอกสารคําสอนฉบับน้ี ยังตองปรับปรุงใหสมบูรณย่ิงข้ึนในโอกาส
ตอไปและหวังวาคงอํานายประโยชนใหกับนิสิต ผูศึกษาและผูสนใจท่ัวไปตามสมควร 
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วิทยาลัยสงฆนครสวรรค 
โทร. ๐๕๖-๒๑๙-๙๗๐ ,๐๘๔-๖๑๙-๖๙๙๔ 
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คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ 

 

การใชอักษรยอ 

อักษรยอช่ือคัมภีรในเอกสารคําสอนฉบับน้ี ใชอางอิงจากคัมภีรพระไตรปฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ ๒๕๐๐ และฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ดังน้ี 

พระวินัยปฎก 

 วิ.มหา.  (ไทย)  วินัยปฎก  มหาวิภงฺคปาลี              (ภาษาไทย) 
 วิ.ม. (บาลี)  วินัยปฎก  มหาวคฺคปาลิ                (ภาษาบาล)ี 
 วิ.ม. (ไทย)  วินัยปฎก  มหาวรรค                    (ภาษาไทย) 
 วิ.จู. (ไทย)  วินัยปฎก  จูฬวรรค                     (ภาษาไทย) 
 วิ.อ. (ไทย) วินัยปฎก อัฏฐกถา                     (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปฎก 
 ที.ม.  (ไทย)  ทีฆนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย) 
 ที.ปา.  (ไทย)  ทีฆนิกาย  ปาฎิกวรรค  (ภาษาไทย) 
 ม.ม.  (ไทย)  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก (ภาษาไทย) 
 ม.มู. (ไทย) มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก        (ภาษาไทย) 
 ม.อุ. (ไทย) มัชฌิมนิกาย อุทานวรรค (ภาษาไทย) 
 ม.อ. (ไทย) มัชฌิมนิกาย อังคุตตรนิกาย (ภาษาไทย) 
 สํ.นิ.  (ไทย)  สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
 สํ.ข. (ไทย) สังยุตตนิกาย  ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 
 สํ.ม. (ไทย) สังยุตตนิกาย  มหาวรรค (ภาษาไทย) 
 สํ.ส. (ไทย) สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
 สํ.สฬา. (ไทย) สังยุตตนิกาย สฬาวรรค (ภาษาไทย) 
 องฺ.ติก. (ไทย) อังคุตตรนิกาย  ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
 องฺ.ติก.  (บาลี) อังคุตตรนิกาย  ติกนิปาต ปาล ิ (ภาษาบาล)ี 
 องฺ.จตุกฺก. (ไทย)  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 องฺ.ปฺจก.  (ไทย)  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 องฺ.ปฺจก.  (บาลี)  อังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต  (ภาษาบาล)ี 
 องฺ.เอก.     (ไทย) อังคุตตรนิกาย  เอกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 องฺ.ฉกฺก. (ไทย) อังคุตตรนิกาย  ฉักกนิบาต  (ภาษาไทย) 
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 องฺ.ทสก. (ไทย) อังคุตตรนิกาย  ทสกนิบาต  (ภาษาไทย) 
 ขุ.ธ.  (ไทย)  ขุททกนิกาย  ธรรมบท  (ภาษาไทย) 

 

พระอภิธรรมปฎก 
 อภิ.วิ.  (ไทย)  อภิธรรมปฎก  วิภังค  (ภาษาไทย) 

  

คํายอเกี่ยวกับพระไตรปฏก 

 การอางอิงพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ใชระบุช่ือคัมภีร และระบุถึง เลม/ขอ/หนา
ตามลําดับ เชน ท.ีม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕ หมายถึง การอางอิงน้ันระบุถึงคัมภีรพระสุตตันตปฎก 
ทีฆนิกาย มหาวรรค เลมที่ ๑๐ ขอที่ ๔๐๒ หนาที่ ๓๓๕ 
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สารบัญ 

เรื่อง  หนา 
คํานํา  ก 
คําอธิบายสัญลักษณและคํายอ ข 
สารบัญ  ง 
สารบัญภาพ ช 
รายละเอียดของวิชา   ซ 
แผนการสอน ฑ 

 แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี ๑ ๑ 
บทที่ ๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยา ๓ 

 ๑.๑ ความนํา  ๓ 
 ๑.๒ ความหมายและขอบเขตระบบนิเวศ ๓ 
 ๑.๓ ประเภทของระบบนิเวศ  ๖ 
 ๑.๔ โครงสรางของระบบนิเวศ  ๗ 
 ๑.๕ หนาที่ของระบบนิเวศ ๑๒ 
 ๑.๖ พีระมิดนิเวศ  ๑๔ 
 ๑.๗ การถายทอดพลังงานและมวลสาร ๑๖ 
 ๑.๘ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  ๒๐ 
 ๑.๙ ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต  ๒๐ 
 ๑.๑๐ สรุปทายบท  ๒๗ 

 คําถามทายบท ๒๘ 

 แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี ๒ ๓๑ 
บทที่ ๒ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ๓๓ 
 ๒.๑ ความนํา  ๓๓ 

 ๒.๒ ความหมายและขอบเขตของสิ่งแวดลอม  ๓๔ 

 ๒.๓ ความสําคัญและประเภทของสิ่งแวดลอม  ๓๘ 

 ๒.๔ คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอม  ๔๑ 

 ๒.๕ มิติของสิ่งแวดลอม  ๔๒ 

 ๒.๖ มโนทัศนสิ่งแวดลอมศึกษา  ๕๘ 

 ๒.๗ โลกทัศนในวิทยาการการศึกษาสิ่งแวดลอม ๕๙ 

 ๒.๘ บทบาทมนุษยกับแนวคิดพื้นฐานดานสิ่งแวดลอม  ๖๒ 

 ๒.๙ สิ่งแวดลอมที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ๖๗ 

 ๒.๑๐ สรุปทายบท ๖๘ 

 คําถามทายบท ๗๐ 
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เรื่อง สารบัญ (ตอ) หนา 

 แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี ๓ ๗๑ 
บทที่ ๓ นิเวศวิทยาในพระไตรปฎก ๗๓ 
 ๓.๑ ความนํา  ๗๓ 
 ๓.๒ สภาพแวดลอมเชิงนิเวศวิทยาในพระไตรปฎก  ๗๔ 
 ๓.๓ สภาพแวดลอมของสถานทีท่ั่วไป ๗๖ 
 ๓.๔ สภาพแวดลอมของอารามในพระพุทธศาสนา  ๗๗ 
 ๓.๕ ความสัมพันธระหวางสถานที่ปฏิบัติธรรมกับสภาพแวดลอม  ๗๙ 
 ๓.๖ พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม  ๘๔ 
 ๓.๗ สิ่งแวดลอมที่ปรากฏในพระไตรปฎก  ๘๖ 
 ๓.๘ ความสําคัญของพระวินัยตอสิ่งแวดลอม ๙๓ 
 ๓.๙ สรุปทายบท ๑๐๑ 
 คําถามทายบท ๑๐๒ 

 แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี ๔ ๑๐๓ 
บทที่ ๔ มนุษยกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑๐๕ 
 ๔.๑ ความนํา ๑๐๕ 
 ๔.๒ ความหมายและความสําคัญของมโนทัศน  ๑๐๖ 
 ๔.๓ มโนทัศนของสิ่งแวดลอมกับชีวิตมนุษย ๑๐๘ 
 ๔.๔ มโนทัศนวาดวยมนุษยและวิวัฒนาการของมนุษย ๑๑๔ 
 ๔.๕ วิวัฒนาการของมนุษย ๑๔๔ 
 ๔.๖ ชาติพันธุของมนุษย ๑๔๘ 
 ๔.๗ มโนทัศนมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม ๑๕๑ 
 ๔.๘ อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอการดํารงชีวิตมนุษย  ๑๕๖ 
 ๔.๙ สรุปทายบท ๑๖๓ 
 คําถามทายบท ๑๖๔ 

 แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี ๕ ๑๖๕ 
บทที่ ๕ ปญหาระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ๑๖๗ 
 ๕.๑ ความนํา  ๑๖๗ 
 ๕.๒ ความหมายและประเภทของมลพิษสิ่งแวดลอม  ๑๖๘ 
 ๕.๓ สาเหตุการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม   ๑๗๑ 
 ๕.๔ ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม  ๑๗๔ 
 ๕.๕ ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและปญหาสิ่งแวดลอมโลก  ๒๐๖ 
 ๕.๖ มนุษยกับผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ๒๐๘ 
 ๕.๗ สรุปทายบท ๒๒๒ 

 คําถามทายบท ๒๒๔ 
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 สารบัญ (ตอ) หนา 
   

 แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี ๖ ๒๒๕ 

บทที่ ๖ แนวทางการอนุรักษระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมเชิงพุทธ ๒๒๗ 
   

 ๖.๑  ความนํา ๒๒๗ 
 ๖.๒  แนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมในสถานการณปจจุบัน ๒๒๙ 
 ๖.๓  แนวคิดในการอนุรักษเพื่อปกปองคุมครองโลก ๒๓๐ 
 ๖.๔  แนวทางการอนุรักษระบบนิเวศปาไมที่ย่ังยืน ๒๓๑ 
 ๖.๕  แนวคิดทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม ๒๓๖ 
 ๖.๖  บทบาทของพระสงฆกับการอนุรักษธรรมชาติในปจจุบัน ๒๔๑ 
 ๖.๗  ประโยชนของพระวินัยที่มีตอการอนุรักษสิ่งแวดลอม ๒๔๒ 
 ๖.๘  การอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ปรากฏในพระวินัย ๒๔๒ 
 ๖.๙  วิเคราะหแนวทางการแกปญหาและอนุรักษสิ่งแวดลอมเชิงพุทธ ๒๔๔ 
 ๖.๑๐ สรุปทายบท ๒๔๘ 
 คําถามทายบท ๒๕๐ 
   

 แผนบริหารการสอนประจําบทท่ี ๗ ๒๕๑ 

บทที่ ๗ แนวทางแกปญหาระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมเชิงพุทธ ๒๕๓ 
   

 ๗.๑ ความนํา  ๒๕๓ 
 ๗.๒ สาเหตุของปญหามลพิษสิ่งแวดลอมทางสังคม   ๒๕๖ 
 ๗.๓ แนวทางการแกปญหาวิกฤติภาวะโลกรอน ๒๖๐ 
 ๗.๔ แนวทางแกปญหาดวยกฎหมายสิ่งแวดลอม ๒๖๑ 
 ๗.๕ แนวทางการแกปญหามลพิษสิ่งแวดลอมทางสังคมเชิงพุทธ ๒๗๒ 
 ๗.๖ สรุปทายบท ๒๗๙ 
 คําถามทายบท ๒๘๓ 
   

บรรณานุกรม  ๒๘๕ 

เกี่ยวกับผูเรียบเรียง  ๒๙๓ 
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ภาพที ่ สารบัญภาพ หนา 

๑ ขอบเขตของนิเวศวิทยา ๔ 
๒ กําเนิดจักรวาลและกําเนิดสิ่งมีชีวิต ๔ 
๓ Bio system ในระดับอะตอมจนถึงโลก ๕ 
๔ Bio system ต้ังแตระดับสิ่งมีชีวิตจนถึงโลก ๕ 
๕ สิ่งมีชีวิต-ระบบนิเวศ ๘ 
๖ ปจจัยทางกายภาพทีม่ีผลตอลักษณะของระบบนิเวศ ๙ 
๗ พลังงานแสงอาทิตยที่สงมายังโลกและการรับและหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตยในระบบนิเวศ ๑๐ 
๘ การกินกันเปนทอด ๆ ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ๑๑ 
๙ ความสัมพันธระหวางพลังงานและมวลสารของส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ ๑๑ 

๑๐ หวงโซอาหารที่เริ่มจากซากอินทรีย ๑๒ 
๑๑ หวงโซอาหาร ๑๓ 
๑๒ สายใยอาหาร ๑๓ 
๑๓ พีระมิดจํานวน ๑๔ 
๑๔ พีระมิดนํ้าหนัก ๑๕ 
๑๕ พีระมิดพลังงาน ๑๕ 
๑๖ การถายทอดพลังงานในหวงโซอาหารที่ยาวตางกัน ๑๖ 
๑๗ การถายทอดพลังงาน ๑๗ 
๑๘ การถายทอดมวลสาร ๑๗ 
๑๙ การสะสม DDT ในส่ิงมีชีวิตซึ่งมีแนวโนมมากข้ึนเร่ือย ๆ ในส่ิงมีชีวิตที่ trophic level สูงข้ึน ๑๘ 
๒๐ ผลของการสะสม  DDT ในสัตวปก ๑๙ 
๒๑ การแพรกระจายของสิ่งมีชีวิต ๑๙ 
๒๒ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ๒๐ 
๒๓ รูปแบบการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิต ๒๑ 
๒๔ ความสัมพันธระหวางสิงโตกับพุมไม ๒๒ 
๒๕ ปูเสฉวนกับดอกไมทะเล ผีเสื้อและดอกไม มดดํากับเพลี้ยะ ๒๒ 
๒๖ ไรโซเบียมที่ปมรากถ่ัว ไลเคนและไตรโคนิมฟา ๒๓ 
๒๗ ความสัมพันธแบบ commensalism ๒๓ 
๒๘ การลาเหย่ือ ๒๔ 
๒๙ ปรสิตตางๆ ๒๕ 
๓๐ การวางไขของแมลงเบียนบนตัวออนของแมลงอื่น ๒๕ 
๓๑ การสรางสารปฏิชีวนะของราไปยับย้ังการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ๒๖ 
๓๒ การหลั่งสารยับย้ังการเจริญ ๒๖ 
๓๓ วิวัฒนาการชนิดและสกุลของมนุษย ๑๓๙ 
๓๔ วิวัฒนาการของมนุษย ๑๔๑ 
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รายละเอียดของวิชา (มคอ.๓) 
รายวิชา ๑๐๑ ๔๐๓   พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา    

------------------ 
ช่ือสถานบันอุดมศึกษา     :   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  วิทยาลัยสงฆนครสวรรค  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

 

หมวดที่ ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑.รหัสและช่ือรายวิชา         
          ๑๐๑ ๔๐๓ พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา   ๒(๒-๐-๔)  
                         (Buddhism and  Ecology) 
๒.จํานวนหนวยกิต         

       ๒  หนวยกิต 
๓.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา       
           พุทธศาสตรบัณฑิต  วิชาเอกพระพุทธศาสนา ประเภทวิชาเฉพาะ 
 

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน       
          ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรกฤต  เถ่ือนชาง   
          วุฒิการศึกษา :  ป.ธ.๙ (เปรียญธรรม ๙ ประโยค, ขณะเปนสามเณร) 
                           :  ศึกษาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชามัธยมศึกษา-สังคมศึกษา) 
                           :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาสันสกฤต) 
                           :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารอุดมศึกษา) 
                        :  Tel.๐๘๔-๖๑๙-๖๙๙๔   E-mail. doctorthan@gmail.com 
๕.ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน           
        ภาคการศึกษาท่ี ๑  /  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ช้ันปท่ี ๔   
๖.รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมม ี

๗.รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมม ี

๘.สถานที่เรียน        
    อาคาร ส.มหารัช- วิทยาลัยสงฆนครสวรรค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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๙.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
                  ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

                ๑. สามารถรูความหมายและขอบขายของนิเวศวิทยาไดถูกตอง 
 ๒. สามารถนําหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาประยุกตใชกับสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
 ๓. มีความตระหนักถึงการอนุรักษและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเพื่อแกปญหาโลกรอน 
 

 
๒. วัตถุประสงค 

  นิสิตศึกษารายวิชาน้ีจบแลวสามารถ  
                 ๑. เพื่อใหผูศึกษารูความหมายและขอบขายของนิเวศวิทยา 
 ๒. เพื่อใหผูศึกษารูและเขาใจคําสอนในพระไตรปฎกที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยา 
 ๓. เพื่อใหผูศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมและมนุษยกับธรรมชาติ 
 ๔. เพื่อใหผูศึกษาสามารถประยุกตแนวทางการอนุรักษและแกปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 

๓. วัตถุประสงคในการการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
                ๑. เพื่อใหสอดคลองกับแผนการศึกษายุคใหม   
                ๒. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหทันสมัย   

             ๓. เพื่อปรับปรุงเน้ือหารายวิชาที่สอนใหสอดคลองกับความจําเปนที่แทจริง 
  
 
 

 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 
๑. คําอธิบายรายวิชา  

          ศึกษาความหมายและขอบขายของนิเวศวิทยา  หลักธรรมสําคัญในพระไตรปฎกที่เกี่ยวกับ
นิเวศวิทยาเนนความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษและ
แกปญหาสิ่งแวดลอม   
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๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

     สอนวันละ  ๒  คาบ  รวม ๑๖ สัปดาห รวมเปน  ๓๒  คาบ ตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ / งาน

ภาคสนาม / การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

 
๓๒ ชม. / ภาคการศึกษา 

 
 

 สอนเสริมตามความ
ตองการของนิสิต
เฉพาะราย 

ไมม ี ๒ ชม. / สัปดาห 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
      ๑. อาจารยประจํารายวิชา แจงการใหคําปรึกษาผานทางโทรศัพทและทางเว็บไซตสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตรและในระหวางหองเรียน  
      ๒. อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ ๑ 
ชม. / สัปดาห ณ หองอาจารยหรือสถานที่ตามนัดใหกับนิสติที่ตองการจะปรึกษา 
 

 
หมวดที่ ๔  การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

 
 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
            การพัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธ์ิของขอมูล
สวนบุคคล การไมเปดเผยขอมูล การรักษาความลับของผูใหขอมูล การไมละเมิดลิขสิทธ์ิทางเอกสาร/
ตําราและไมละเมิดสิทธทางปญญา มีความซื่อสัตยสุจริตวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณสมบัติบตามหลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
            ๑) มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพื่อการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ซบัซอน
อยางผูรูในบริบทของศาสตรทางดานพระพุทธศาสนา 
            ๒) มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจบนฐานความรูทาง
พระพุทธศาสนาในการจัดการกับบริบทที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 
            ๓) มีการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน และชุมชนที่
ตนเกี่ยวของ 
            ๔) มีความสามารถในการเปนแบบอยางที่ดีงามของผูอื่น 
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     ๑.๒ วิธีการสอน  
          - การบรรยาย (Lecture) กรณียกตัวอยางเกี่ยวกับประเด็นทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับ
นิเวศวิทยารวมถึงการศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติม 
          - การอภิปรายและสรุปจากรณีศึกษาตัวอยางที่อาจารยผูสอนกําหนดให 
          - การฝกวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
          - ทดสอบความรูความเขาใจจากเน้ือหาสาระทีป่รากฏตามคําอธิบายรายวิชาฯ 
          - กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลการศึกษาคนควาตามเน้ือสาระที่กําหนดให 
 
     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
          - พฤติกรรมการเรียนการเขาเรียน การตรงตอเวลาและการมีสวนรวม/การคิด/การศึกษาเพื่อ
คนหาคําตอบ 
          - การฝกปฏิบัติงาน/ทําแบบฝกหัดตามที่ไดรบัมอบหมายและทํางานไดอยางมีคุณภาพ 
          - การศึกษา/คนควาขอมูลเพื่อจัดทําและนําเสนอเปนกรณีศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีพระพุทธศาสนา
กับนิเวศวิทยา 
          - การศึกษาและการวะเคราะห/สังเคราะหจากตัวอยางจริงที่เปนเอกสารทางวิชาการ 
          - การวัดผลจากการสอบกลางภาคเรียนและสอบปลายภาคเรียน รวมทั้งประเมินผลจากงานที่
มอบหมาย 
 
 
๒. ความรู  
     ๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ 
            ๑) มีความสามารถในการอธิบายหลักพุทธธรรมที่เกี่ยวของกับนิเวศวิทยาทั่วไปไดอยางจัดเจน 
            ๒) มีความสามารถในการประยุกตหลักพุทธศาสนาในการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
             ๓) มีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับองคความรูเชิงปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ    
             ๔) มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาที่กอใหเกดิคุณคา
ตอสังคม    
     ๒.๒ วิธีการสอน 
           การบรรยาย การอภิปราย การศึกษากรณีการนําหลักพุทธธรรมมาประยุกตเพื่อแกปญหาดาน
นิเวศวิทยากับสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน 
            ๑)   วิธีประยุกตใชพุทธธรรมในทางโลก 
             ๒)  พุทธศาสนาที่เปนสภาพความเปนจริง และนําหลักเกณฑการวิเคราะหตัวแปรทาง
พระพุทธศาสนาที่สําคัญ ๆ  
             ๓)  การศึกษาทิศทางการแกปญหาและอนุรักษสิ่งแวดลอมเชิงนิเวศวทยา รวมทั้งนโยบายการ
แผยแผเชิงรุกและเชิงรับ 
            ๔)  แนวทางการประยุกตพุทธธรรมที่พึงประสงคในปจจุบัน โดยศึกษากรณีตัวอยางการ
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ประยุกตใชหลักพระพุทธศาสนาในการแกปญหาสิ่งแวดลอมและอนุรักษระบบนิเวศวิทยา 

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
              -  การวัดผลจากการสังเกต สอบกลางภาคและสอบปลายภาค เนนการวัดผลจากความเขาใจ
เปนหลัก 
              -  การนําเสนอจากผลการวิเคราะห/สังเคราะหและสรุปผลเปนรายงาน 
              -  การวัดความรูความเขาใจจากคุณภาพของผลงานที่ทําเสร็จ 
              -  ความสมบูรณของเอกสารรายงานและสงตรงเวลา 
 
 
๓. ทักษะทางปญญา 
    ๓ .๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
          ๑) สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห
ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค  
          ๒) สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาเกี่ยวกับ
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอมดวยวิธีการใหมๆที่เกิดข้ึนจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
          ๓) สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆที่สรางสรรครวม
ไปถึงการบูรณาการ แนวคิดตางๆ ทั้งภายในและนอกสาขาวิชาพระพุทธศาสนาที่ศึกษาในข้ันสูง 
          ๔) สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
องคความรูทางดานพระพุทธใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพื่อการนําไปสูการปฏิบัติตอไป  
 
    ๓.๒ วิธีการสอน 
           - มอบหมายงานที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม รวมทั้งวิธี
ประยุกตใชในการแกปญหาและอนุรักษสิ่งแวดลอมเชิงพุทธ 
            -การศึกษาความหมายและขอบขายของนิเวศวิทยา  หลักธรรมสําคัญในพระไตรปฎกที่
เกี่ยวกับนิเวศวิทยาเนนความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม มนุษยกับธรรมชาติ แนวทางการ
อนุรักษและแกปญหาสิ่งแวดลอม โดยเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 
     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนการวัดผลจากความรูและความเขาใจเปนสําคัญ 
          - การวิเคราะหและสังเคราะหประเด็นตางๆและการสรุปผลการศึกษาที่เปนรายงาน 
          - การวัดผลจากการสังเกตและการเขารวมกิจกรรมการศึกษาคนควาขอมูล 
 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  
             ๑) มีความสามารถสูงในการใชความรูทางดานพระพุทธศาสนาเพื่อการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการไดอยางลึกซึ้งและแหลมคม  
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            ๒) มีความสามารถในการใชความรูทางดานพุทธศาสนากับนิเวศวิทยาเพื่อการวางแผน 
วิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
            ๓) มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
            ๔) มีความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการและสังคม
ที่ซับซอน    
     ๔.๒ วิธีการสอน 
                - จัดกิจกรรมใหนิสิตมีสวนรวมในการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสารทางวิชาการ 
                - มอบหมายงานใหแตละกลุมหรือรายบุคคล เชน การศึกษาคนควาเพื่อจัดทํารายงานฯ 
                - การนําเสนอผลการศึกษาคนควาเปนรายบุคคล/กิจกรรมสัมมนาเอกสารวิชาการในกลุม
ยอยฯ 
     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
                - ประเมินตนเองและประเมินดวยเพื่อน ตามแบบฟอรมที่กําหนดให 
               - รายงานที่นําเสนอและสังเกตจากพฤติกรรมทํางานเปนทีม 
               - รายงานการศึกษาดวยตนเอง/รายงานผลงานวิชาการ 
 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา       
         ๑) สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษาคนควา
ปญหา เช่ือมโยงประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในดานตางๆ 
โดยเฉพาะทางดานรัฐประศาสนศาสตรในเชิงลึกได 
          ๒) สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การอาน 
การฟง การเขียน และการนําเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงชุมชนทั่วไปไดอยางเหมาะสม 
          ๓) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงานการวิจัย หรือโครงการคนควาที่

สําคัญ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อทางวิชาการและวิชาชีพ
ไดอยางเหมาะสม   

     ๕.๒ วิธีการสอน       
          - การมอบหมายใหนิสิตไดศึกษาคนควาดวยตัวเองจาก Website,e-learning มีการอางอิ่งอยาง
ถูกตองและครบถวน 
          - การสืบคนขอมูลและวรรณกรรมหรือแนวคิด/ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
          - การนําเสนอผลการศึกษาคนควาหรือสืบคนเปนกลุมหรือรายบุคล 

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
          - การจัดทํางานและนําเสนอสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
           - การมีสวนรวมเพื่ออภิปรายจากผลการศึกษาคนควา 
           - การนําเสนอผลการศึกษาคนควาดวยตนเอง 
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หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
เวลาการบรรยาย ๑๖ สัปดาห ๆ ละ ๒ คาบ คาบละ ๕๐ นาที รวม ๓๒ คาบ 
๑.แผนการสอน 
 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

 
 
๑ 

-ปฐมนิเทศนิสิต 
-แนะนํารายละเอียดวิชา 
-แนะนํากิจกรรมการเรียนการสอน 
-วิธีการวัดและประเมินผล 

 
 

๒ 

บรรยาย / ตอบขอซักถาม 
/  สรุปสาระสําคัญ/จัด

หัวขอรายงานกลุม 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 
 
 
๒ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยา 
-ความหมายและขอบขายนิเวศวิทยา 
-ประเภทของระบบนิเวศ 
-โครงสรางของระบบนิเวศ 
-พีระมิดนิเวศวิทยา 

 
 

๒ 

บรรยาย / ตอบขอซักถาม 
/ สรุปสาระสําคัญ /สื่อ 

PowerPoint  
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 
 

๓ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนิเวศวิทยา (ตอ) 
-การถายทอดพลังงานและมวลสาร 
-การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
-ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต 
 

 
 

๒ 

บรรยาย / อภิปรายรวม / 
สรุปสาระสําคัญ /สื่อ 

PowerPoint  
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 
 
 
๔ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
-ความหมายและขอบเขตของธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
-ความสําคัญและประเภทของธรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
-คุณสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดลอม 
-มิติของสิ่งแวดลอม 

 
 

๒ 
บรรยาย / ตอบขอซักถาม 
/ สรุปสาระสําคัญ /สื่อ 

PowerPoint  
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 
 
 
๕ 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 
-มโนทัศนสิ่งแวดลอมศึกษา 
-โลกทัศนในวิทยาการการศึกษา
สิ่งแวดลอม 
-บทบาทมนุษยกับแนวคิดพื้นฐานดาน
สิ่งแวดลอม 
-สิ่งแวดลอมที่มีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย 
 
 

 
 

๒ บรรยาย / อภิปรายรวม / 
ซักถาม-ตอบ /สื่อ 

PowerPoint  
 

 
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

 
 
 
๖ 

นิเวศวิทยาในพระไตรปฎก 
-สภาพแวดลอมเชิงนิเวศวิทยาในคัมภีร
พระพุทธศาสนา 
-สภาพแวดลอมของสถานท่ีท่ัวไป 
-สภาพแวดลอมของอารามในพุทธศาสนา 
 
 

๒ 
บรรยาย / ตอบขอซักถาม 
/ สรุปสาระสําคัญ /สื่อ 

PowerPoint  
และแผนภาพ 

 
ผศ.ดร.วรกฤต  

เถื่อนชาง 
 

 
 
๗ 

นิเวศวิทยาในพระไตรปฎก (ตอ) 
-ความสัมพันธระหวงสถานท่ีปฏิบัติธรรมกับ
สภาพแวดลอม 
-พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม 
-สิ่งแวดลอมท่ีปรากฏในพระไตรปฎก 
-ความสําคัญของพระวินัยตอสิ่งแวดลอม 
 

๒ 

บรรยาย / อภิปรายรวม / 
ซักถาม-ตอบ /สื่อ 

PowerPoint  
 

 
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 

 
 
๘ 

 
 

สอบกลางภาค 
 

 
 

๒ 

 
ควบคุมการสอบ 

 

 
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 

 
 
 
๙ 

มนุษยกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-ความหมายและความสําคัญ 
-มโนทัศนของสิ่งแวดลอมกับชีวิตมนุษย 
-มโนทัศนวาดวยมนุษยกับวิวัฒนาการของ
มนุษย 
-วิวัฒนาการและชาติพันธของมนุษย 
-มโนทัศนมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม 
-อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอการ
ดํารงชีวิตมนุษย 
-สรุปเน้ือหารวม 
 

 
 
 

๒ 
 

บรรยาย / ตอบขอซักถาม 
/ สรุปสาระสําคัญ /สื่อ 

PowerPoint  
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 



                                                 ณ

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

 
 
 

๑๐ 

ปญหาระบบนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอม 
-ความหมายและประเภทของมลพิษ
สิ่งแวดลอม 
-สาเหตุของการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดลอม 
-ปญหามลพิษสิ่งแวดลอม 
-ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมโลก 
-มนุษยกับผลกระทบของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

 
 

๒  
บรรยาย / ตอบขอซักถาม 
/ สรุปสาระสําคัญ /สื่อ 

PowerPoint  
 

 
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 

 
 
 

๑๑ 

การนําเสนอกลุม 
-นิเวศวิทยาในพระไตรปฎก 
-บรรยายสรุปเน้ือหา 
 

 
 
 

๒ 

นําเสนอดวยสื่อ 
PowerPoint / ตอบขอ

ซักถาม / สรุปสาระสําคัญ 
/ ประเมิน/และใหตัวแทน

กลุมประเมิน 

 
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 

 
 
 

๑๒ 

การนําเสนอกลุม 
-มนุษยกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-สรุปเน้ือหา 
-บรรยายสรุป 

 
 
 

๒ 

นําเสนอดวยสื่อ 
PowerPoint / ตอบขอ

ซักถาม / สรุปสาระสําคัญ 
/ ประเมิน/และใหตัวแทน

กลุมประเมิน 

 
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 

 
 
 

๑๓ 

การนําเสนอกลุม 
-ปญหาระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม 
-บรรยายสรุป 

 
 
 

๒ 

นําเสนอดวยสื่อ 
PowerPoint / ตอบขอ

ซักถาม / สรุปสาระสําคัญ 
/ ประเมิน/และใหตัวแทน

กลุมประเมิน 

 
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 



                                                 ด

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อท่ีใช  

ผูสอน 

 
 
 

๑๔ 

การนําเสนอกลุมหัวขอ 
-แนวทางอนุรักษระบบนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดลอมเชิงพุทธ 
-บรรยายสรุป 

 
 
 

๒ 

นําเสนอดวยสื่อ 
PowerPoint / ตอบขอ

ซักถาม / สรุปสาระสําคัญ 
/ ประเมิน/และใหตัวแทน

กลุมประเมิน 

 
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 

 
 

๑๕ 

การนําเสนอกลุมหัวขอ 
-แนวทางการแกปญหาระบบนิเวศวิทยา
และสิ่งแวดลอมเชิงพุทธ 
-บรรยายสรุป 

 
 

๒ 

นําเสนอดวยสื่อ 
PowerPoint / ตอบขอ

ซักถาม / สรุปสาระสําคัญ 
/ ประเมิน 

 
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 

 
 

๑๖ 

 
 

สอบปลายภาค 

 
 

๒ 

 
 

ควบคุมการสอบ 
 

 

 
 

ผศ.ดร.วรกฤต  
เถื่อนชาง 

 

 
๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  วิธีการประเมิน  สัปดาหท่ีประเมิน  
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

๑ 

ทดสอบเก็บคะแนน 
 - ทบสอบความเขาใจ 
 - การนําเสนอผลการศึกษา 
 - การตรวจรายงานฯ 
 - การสอบปลายภาค 

สัปดาหที่ ๒, 
สัปดาหที่ ๔, 

สัปดาหที่ ๑๐, 
สัปดาหที่ ๑๖ 

 
๑๐ % 
๒๐ % 
๑๐ % 
๓๐ % 

๒ 

การวิเคราะหกรณีศึกษา คนควา  
การนําเสนอรายงาน 
 - การทํารายงานกลุม 
 - การตรวจและสรุปบทความ 
 - การสงงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐% 

๓ 
การเขาเรียน/รวมทํากิจกรรม 
 - การมีสวนรวม อธิปราย 
 - การเสนอความคิดเห็นในกลุม 

ตลอดภาคการศึกษา ๑๐% 



                                                 ต

หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

กรรณิการ พรมเสาร. พระพุทธศาสนากับการเยียวยาธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : ๒๕๓๖. 
เครือขายองคกรสิ่งแวดลอม ๓๘. รวมใจกันทําวันน้ี. กรุงเทพฯ : แพลน พริ้นต้ิง,๒๕๓๘. 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สโมสร, ชมรมอนุรักษสภาพแวดลอม. สภาพแวดลอมไทย. กรุงเทพฯ : 

บริษัทประชาชาง, ๒๕๓๘.  
ฉัตรสุมาลย กบิลสิงห และคณะ. พระพุทธศาสนาเพ่ือการอนุรักษธรรมชาติ. กรุงเทพฯ : 

ธรรมศาสตร, ๒๕๓๔. 
ชัยอนันต  สมุทวณิช และคณะ,  ธรรมาภิบาล การมีสวนรวมของประชาชน และกระบวนการ

ทางดานสิ่งแวดลอม.  กรุงเทพฯ  :  สายธาร,  ๒๕๔๔. 
ธรรมชาติศึกษา. สิ่งแวดลอมโลก. กรุงเทพฯ : สํานักธรรมชาติศึกษา, ๒๕๒๒. 
ประชา  หุตานิวัตร,  การเมืองสีเขียว.  กรุงเทพฯ :   มูลนิธิเด็ก,  ๒๕๒๒. 
ปรีชา  เปยมพงศสานต,  นิเวศเศรษฐศาสตร และนิเวศวิทยาการเมือง.  กรุงเทพฯ  ;  จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๑. 
ปรีชา  เปยมพงศสานต,  เศรษฐศาสตรสีเขียว เพ่ือชีวิตและธรรมชาติ.  พิมพครั้งที่  ๓,  

กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๑. 
พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). การพัฒนาท่ียั่งยืน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 
________ . วินัยเรื่องใหญกวาที่คิด. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๘. 
พระเมธีธรรมาภรณ (ประยูร ธมฺมจิตโต). ธรรมะและการอนุรักษสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธ

ธรรม, ๒๕๓๘.  
พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ. พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, ๒๕๓๖.  
ธีระพล  อรุณะกสิกรและคณะ,พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๓๕.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๒. 
มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพันธุพืชแหงประเทศไทย.  พระสงฆกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ. 

กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร แอนด พับลิชชิง, ๒๕๓๖. 
วนิดา จิตตหมั่น. ชีวิตกับสภาพแวดลอม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๒๗. 
ศิริพต ผลสินธุ. ชีวิตกับสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : ดี ดี บุคสโตร, ๒๕๓๑. 
สมจิตร พงศพงัน. ภาวะแวดลอมและนิเวศวิทยา. กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๑๘. 
 

 
 
 
 
 
 



                                                 ถ

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็นจากนิสิตไดดังน้ี 
          - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและนิสิต 
           - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของนิสิต 
          - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
          - ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต 
๒. กลยุทธการประเมินการสอน 
    ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 
           - การสังเกตการณการสอนของผูรวมทีมการสอน 
           - ผลการสอบและเอกสารรายงาน 
           - การทบทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
๓. การปรับปรุงการสอน  
     หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมองและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 
          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
      ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได ดังน้ี 
          -การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืนหรือผูทรงคุณวุฒิ ฯ 

          -มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
      จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตาม
ขอ ๔ 
          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน้ีกับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรือหนวยงานตางๆ 
 
 

 



                                                 ท

 
 
 

 
 

จิรฏฐิติกํ   พุทฺธสจิรฏฐิติกํ   พุทฺธสาสนํ าสนํ     โหตุ  โหตุ    
ขอบวรพระพุทธศาสนาจงตั้งมั่นสถิตยสถาพรตลอดกาลนานเทอญขอบวรพระพุทธศาสนาจงตั้งมั่นสถิตยสถาพรตลอดกาลนานเทอญ  


