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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  พระราชวังสนามจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 416 201-59 ภูมิศาสตร์กายภาพ (Physical Geography) 
2.  จ านวนหน่วยกิต     

3 (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์  
 เป็นวิชาบังคับ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อ.ดร.อาคีรัต อับดุลกาเดร์ 
 สถานที่ติดต่อ: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
 เบอรโ์ทรศัพท์: 0-3425-5096 ต่อ 23141 
 อีเมล์: abdulkade_a@silpakorn.edu    
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาต้น  ของชั้นปีที่ 2 (บ.เอก โท ภูมิศาสตร์) 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 
 เรียนผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 15 มิถุนายน 2563 
 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถท างานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 1.2 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ ลักษณะทางกายภาพของโลก 
ปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนบนพื้นโลก 
 1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ทางกายภาพได้  
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงกับความต้องการ
ของหลักสูตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2.2 เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์และการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถคิดวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และ
ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ 
 

 
หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
 ลักษณะทางกายภาพของโลก ปรากฏการณ์ การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ท่ี
เกิดข้ึนบนพ้ืนโลก ทั้งธรณีภาค บรรยากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค และมีแบบฝึกหัดปฏิบัติการ 
 Physical characteristics of the earth, phenomena, change and the relationship 
among phenomena on earth: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. 
Laboratory practice required. 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อสัปดาห์ 

จ านวนชั่วโมงบรรยาย          30     ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติ /ภาคสนาม/การฝึกงาน      30    ชั่วโมง 
จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง       75     ชั่วโมง 
 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษา 
 

 
หมวดที่ 4  การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  
ที่รายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน 
ตาม CLOs 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด
และประเมินผล 

ตาม CLOs 

CLO 1: สามารถแสดงความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

PLO 7 (At): แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มี
ระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา ซื่อสตัย์
สุจรติ มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

-  สอนให้ผู้เรยีนเข้าใจ
ความส าคญัของความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

-  สอนให้ผู้เรยีนทราบถึง
การปฏิบัตตินโดยยึด
หลักความซื่อสัตยส์ุจริต 

- สังเกตพฤติกรรมผูเ้รียนที่
แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
สุจรติในช่ัวโมงสอน ช่ัวโมง
ทบทวน ช่ัวโมงสอบ และงานที่
ได้รับมอบหมายโดยประเมิน
จากความตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน 
การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  
ที่รายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน 
ตาม CLOs 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด
และประเมินผล 

ตาม CLOs 
CLO 2: สามารถอธิบายระบบสรุิยะ
และความสัมพันธ์ของระบบสุรยิะกับ
โลกได ้

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพันธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวม 

-  สอนให้ผู้เรยีนเข้าใจ
โครงสร้างและ
กระบวนการที่เกีย่วข้อง
กับระบบสรุิยะ 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของระบบ
สุริยะที่มีผลต่อโลกและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก 

-  ให้ผู้เรียนอธิบายโครงสร้าง
และกระบวนการที่เกีย่วข้อง
กับระบบสรุิยะโดยประเมิน
จากกิจกรรมท้ายคาบเรียน 
แบบทดสอบย่อยและข้อสอบ
กลางภาค 

CLO 3: สามารถอธิบายการก าหนด
ต าแหน่งพกิัดบนโลกได ้

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพันธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวม 

-  สอนให้ผู้เรยีนเข้าใจ
หลักการการก าหนด
ต าแหน่งพิกัดบนโลก 

- ให้ผู้เรียนอธิบายหลักการการ
ก าหนดต าแหน่งพิกัดบนโลก
โดยประเมินจากกิจกรรมท้าย
คาบเรียน แบบทดสอบย่อย
และข้อสอบกลางภาค 

CLO 4: สามารถค านวณพิกัดละติจดู 
ลองจิจูด และเวลาในต าแหน่งที่
ต่างกันได ้

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพันธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวม 

-  สอนให้ผู้เรยีนใช้
หลักการค านวณพิกัด
ละติจดู ลองจิจูด และ
เวลาในต าแหน่งที่ต่างกัน 

- ให้ผู้เรียนอธิบายค านวณพิกัด
ละติจดู ลองจิจูด และเวลาใน
ต าแหน่งที่ต่างกันโดยประเมิน
จากกิจกรรมท้ายคาบเรียน 
แบบทดสอบย่อยและข้อสอบ
กลางภาค 

CLO 5: สามารถอธิบายกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศภาคได้  

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพันธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวม 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
กระบวนการต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับบรรยากาศ  

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของบรรยากาศ
ที่มีผลต่อโลกและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก 

- ให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการ
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
บรรยากาศ  ความสมัพันธ์
และผลกระทบของบรรยากาศ
โดยประเมินจากกิจกรรมท้าย
คาบเรียน แบบทดสอบย่อย
และข้อสอบกลางภาค 

CLO 6: สามารถอธิบายสภาพอากาศ 
และภมูิอากาศของโลกได ้

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพนัธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวม 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
สภาพอากาศและลักษณะ
ภูมิอากาศในพื้นที่ต่าง ๆ  
ของโลก 

-  สอนให้ผู้เรยีนเข้าใจ
ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของสภาพ

- ให้ผู้เรียนอธิบายสภาพอากาศ
และลักษณะภูมิอากาศใน
พื้นที่ต่าง ๆ  ของโลก 
ความสัมพันธ์และผลกระทบ
ของสภาพอากาศ และ
ภูมิอากาศโดยประเมินจาก
กิจกรรมท้ายคาบเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  
ที่รายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน 
ตาม CLOs 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด
และประเมินผล 

ตาม CLOs 
อากาศ และภมูิอากาศที่
มีผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิต
บนโลก 

แบบทดสอบย่อยและข้อสอบ
กลางภาค 

CLO 7: สามารถอธิบายโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางธรณีของโลกได ้

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพันธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวม 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
โครงสร้างและ
องค์ประกอบทางธรณี
ของโลก 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของโครงสร้าง
และองค์ประกอบทาง
ธรณีของโลกที่มผีลต่อ
โลกและสิ่งมีชีวิตบนโลก 

- ให้ผู้เรียนอธิบายโครงสร้าง
และองค์ประกอบทางธรณีของ
โลก ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของโครงสร้างและ
องค์ประกอบทางธรณีของโลก
โดยประเมินจากกิจกรรมท้าย
คาบเรียน แบบทดสอบย่อย
และข้อสอบกลางภาค 

CLO 8: สามารถอธิบายกระบวนการ
การและปัจจัยที่ท าให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณไีด ้

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพันธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวม 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
กระบวนการและปัจจัยที่
ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณ ี

-  สอนให้ผู้เรยีนเข้าใจ
ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีที่มี
ผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิต
บนโลก 

- ให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการ 
ปัจจัย ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีที่มผีล
ต่อโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลกที่
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีโดยประเมินจากกิจกรรม
ท้ายคาบเรยีน แบบทดสอบ
ย่อยและข้อสอบกลางภาค 

CLO 9: สามารถอธิบายกระบวนการ
และองค์ประกอบของอุทกภาคได ้

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพันธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวม 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
กระบวนการและ
องค์ประกอบของอุทก
ภาค 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของอุทกภาคที่
มีผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิต
บนโลก 

- ให้ผู้เรียนอธิบายกระบวนการ
และองค์ประกอบของอุทก
ภาค ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของอุทกภาคที่มีผล
ต่อโลกและสิ่งมีชีวิตบนโลก
โดยประเมินจากกิจกรรมท้าย
คาบเรียน แบบทดสอบย่อย
และข้อสอบกลางภาค 

CLO 10: สามารถอธิบายกริยาอุทกที่
เกี่ยวข้องกับการเปลีย่นแปลงภมูิ
ทัศน์ในพื้นที่ต่าง ๆ  ของโลกได ้

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพันธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจกริยา
อุทกที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใน

- ให้ผู้เรียนอธิบายกริยาอุทกที่
เกี่ยวข้องกับการเปลีย่นแปลง
ภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่าง ๆ  ของ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs)  
ที่รายวิชารับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน 
ตาม CLOs 

กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด
และประเมินผล 

ตาม CLOs 
แบบองค์รวม พื้นที่ต่าง ๆ  ของโลกได ้

- สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์
การเกิดลักษณะภูมิทัศน์
ต่าง ๆ  บนโลก 

โลกได้โดยประเมินจาก
กิจกรรมท้ายคาบเรียน 
แบบทดสอบย่อยและข้อสอบ
กลางภาค 

-  ให้ผู้เรียนอธิบายการเกดิและ
การเปลีย่นแปลงภมูิทัศน์ใน
พื้นที่ต่าง ๆ  ของโลกโดย
ประเมินจากกิจกรรมท้ายคาบ
เรียน แบบทดสอบย่อยและ
ข้อสอบกลางภาค 

CLO 11: สามารถอธิบาย
องค์ประกอบและความสมัพันธ์ของ
ระบบชีวภาคได ้

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพันธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวม 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
องค์ประกอบและ
ความสัมพันธ์ของระบบ
ชีวภาค 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของระบบชีว
ภาคทีม่ีผลต่อโลกและ
สิ่งมีชีวิตบนโลก 

- ให้ผู้เรียนอธิบายองค์ประกอบ
และความสัมพันธ์ของระบบ
ชีวภาค ความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของระบบชีวภาคที่
มีผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิตบน
โลกโดยประเมินจากกิจกรรม
ท้ายคาบเรยีน แบบทดสอบ
ย่อยและข้อสอบปลายภาค 

CLO 12: สามารถอธิบายภัยพิบัติ ที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบกายภาพบนโลกได ้

PLO11 (U):  
อธิบายความสมัพันธ์และการพึ่งพา
อาศัยระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
แบบองค์รวม 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
ลักษณะของภยัพิบัติที่
เกี่ยวข้องกับระบบ
กายภาพต่าง ๆ  ทั้ง
บรรยากาศภาค ธรณีภาค 
อุทกภาค และชีวภาคบน
โลก 

- สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ
ความสัมพนัธ์และ
ผลกระทบของภัยพิบัติที่
มีผลต่อโลกและสิ่งมีชีวิต
บนโลก 

- ให้ผู้เรียนอธิบายภัยพิบัติที่
เกี่ยวข้องกับระบบกายภาพ
ต่าง ๆ  ทั้งบรรยากาศภาค 
ธรณีภาค อุทกภาค และชีว
ภาคบนโลกโดยประเมินจาก
กิจกรรมท้ายคาบเรียน 
แบบทดสอบย่อยและข้อสอบ
ปลายภาค 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1.  แผนการสอน   
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด CLOs 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 ระบบสรุิยะจักรวาลและโลก 1, 2 4 -  บรรยายตามกลยุทธ์การสอนใน CLOs 
ที่ออกแบบไว้ในหมวดที่ 4 ด้วยการ
บันทึกวีดิทัศน์และบรรยายผ่านการ
ถ่ายทอดสด โดยเผยแพร่ใหเ้ฉพาะ
ผู้เรยีนในรายวิชาผา่นช่องทางออนไลน์ 
เช่น Youtube, Loom, Google 
Meet, Line, Zoom  

-  อภิปรายและสรุปสาระส าคญัด้วยการ
สื่อสารผ่านโปรแกรม Google Meet, 
Line, Zoom 

-  จัดสอบเพื่อประเมินผลการเรียนรูข้อง
ผู้เรยีนโดยใช้กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด
และประเมินผลตาม CLOs ที่ออกแบบ
ไว้ในหมวดที่ 4    

-  จัดท าเอกสารประกอบการสอนใน
รูปแบบ PDF ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหา
ล่วงหน้าก่อนการเรียนทุกสัปดาห์ ผ่าน
ทางระบบออนไลนด์้วยโปรแกรม 
Google Classroom  

- จัดท าช่องทางสื่อสารระหว่างผูส้อนและ
ผู้เรยีนเพื่อด าเนินการเรียนการสอน 
เช่น การมอบหมายงาน ซักถามข้อมูล 
เป็นต้น ผ่านทางระบบออนไลน์ด้วย
โปรแกรม Google Classroom และ 
Line 

-  กระตุ้นให้ผูเ้รียนทบทวนและฝึกฝน
ด้วยการท าแบบฝึกหัดและการ
มอบหมายงานท้ังในและนอกเวลาเรียน 

-  เฉลยแบบฝึกหัดเป็น PDF และสง่มอบ
ให้ผู้เรียนผ่านช่องทาง Google 
Classroom  

อ.
ดร

.อ
าค

ีรตั
 อ

ับด
ุลก

าเด
ร ์

2 การก าหนดต าแหน่งบน
พื้นผิวโลก 

1, 3, 4 4 

3 บรรยากาศภาค 
(Atmosphere) 

1, 5, 6 4 

4 บรรยากาศภาค 
(Atmosphere) (ต่อ) 

1, 5, 6 4 

5 บรรยากาศภาค 
(Atmosphere) (ต่อ) 

1, 5, 6 4 

6 ทบทวนและอภิปรายเนื้อหาครั้งที่ 1 - 5  
7 ธรณีภาค (Lithosphere) 1, 7, 8 4 

8 ธรณีภาค (Lithosphere) 
(ต่อ) 

1, 7, 8 4 

9 ธรณีภาค (Lithosphere) 
(ต่อ) 

1, 7, 8 4 

10 อุทกภาค (Hydrosphere) 1, 9, 10 4 
11 อุทกภาค (Hydrosphere) 

(ต่อ) 
1, 9, 10 4 

12 อุทกภาค (Hydrosphere) 
(ต่อ) 

1, 9, 10 4 

13 ทบทวนและอภิปรายเนื้อหาครั้งท่ี 7 - 12  
14 ชีวภาค (Biosphere) 1, 11 4 

15 ชีวภาค (Biosphere) (ต่อ) 1, 11 4 

อ.
ดร

.อ
าค

ีรตั
 อ

ับด
ุลก

าเด
ร ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด CLOs 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

16 ภัยพิบัติ  
การน าเสนองานท่ีได้รับ
มอบหมายและการอภิปราย 
ทบทวนและสรุปเนื้อหาครั้ง
ที่ 14 - 16 

1,  12 4 -  เฉลยขอ้สอบและพูดคยุเพื่อท าความ
เข้าใจเนื้อหาที่ส าคญักับผูเ้รียนผ่านการ
สื่อสารผ่านโปรแกรม Google Meet, 
Line, Zoom 

-  ส่งเสรมิให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองนอกช่ัวโมงเรียนจากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน เช่น หนังสือ/ต ารา
ห้องสมุด และสื่ออ่ืนๆทีส่ืบค้นได้จาก
อินเทอร์เน็ต และคอรส์เรยีนฟรีแบบ
ออนไลน ์

17 สอบปลายภาค   

 
2.  แผนการประเมินตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO 1: สามารถแสดงความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ 

-  สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรยีนในช่ัวโมงสอน ช่ัวโมง
ทบทวน และช่ัวโมงสอบ 

-  สังเกตพฤติกรรมของ
ผู้เรยีนในการแสดงความ
ซือ่สัตยส์ุจรติต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ทุกสัปดาห ์ - 

CLO 2: สามารถอธิบายระบบ
สุริยะและความสัมพันธ์ของ
ระบบสรุิยะกบัโลกได ้

-  กิจกรรมท้ายคาบเรยีน 
- ข้อสอบกลางภาค 

1 
6 

ร้อยละ 7 

CLO 3: สามารถอธิบายการ
ก าหนดต าแหน่งพิกัดบนโลกได ้

- กิจกรรมท้ายคาบเรียน 
-  แบบทดสอบย่อย 
- ข้อสอบกลางภาค 

2 
6 

ร้อยละ 3 
 

CLO 4: สามารถค านวณพิกัด
ละติจดู ลองจิจูด และเวลาใน
ต าแหน่งที่ต่างกันได ้

-  กิจกรรมท้ายคาบเรยีน 
-  แบบทดสอบย่อย 
- ข้อสอบกลางภาค 

2 
3 
6 

ร้อยละ 5 

CLO 5: สามารถอธิบาย
กระบวนการที่เกีย่วข้องกับ
บรรยากาศภาคได้  

- กิจกรรมท้ายคาบเรียน 
-  แบบทดสอบย่อย 
- ข้อสอบกลางภาค 

3, 4 
5 
6 

ร้อยละ 10 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ี
คาดหวัง 

ของรายวิชา (CLOs) 

กิจกรรมการประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ก าหนดการประเมิน 
(สัปดาห์ท่ี) 

สัดส่วนของการประเมินผล 

CLO 6: สามารถอธิบายสภาพ
อากาศ และภมูิอากาศของโลกได ้

-  กิจกรรมท้ายคาบเรยีน 
-  แบบทดสอบย่อย 
- ข้อสอบกลางภาค 

5 
5 
6 

ร้อยละ 10 

CLO 7: สามารถอธิบายโครงสร้าง
และองค์ประกอบทางธรณีของ
โลกได ้

-  กิจกรรมท้ายคาบเรยีน 
-  แบบทดสอบย่อย 
- ข้อสอบกลางภาค 

7 
10 
13 

ร้อยละ 10 

CLO 8: สามารถอธิบาย
กระบวนการการและปัจจัยที่ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณี
ได ้

-  กิจกรรมท้ายคาบเรยีน 
-  แบบทดสอบย่อย 
- ข้อสอบกลางภาค 

8, 9 
10 
13 

ร้อยละ 10 

CLO 9: สามารถอธิบาย
กระบวนการและองค์ประกอบ
ของอุทกภาคได ้

-  กิจกรรมท้ายคาบเรยีน 
-  แบบทดสอบย่อย 
-  ข้อสอบกลางภาค 

10, 11, 12  
12 
13 

ร้อยละ 8 

CLO 10: สามารถอธิบายกริยา
อุทกที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่าง 
 ๆของโลกได ้

-  กิจกรรมท้ายคาบเรยีน 
-  แบบทดสอบย่อย 
- ข้อสอบกลางภาค 

10, 11, 12  
12 
13 

ร้อยละ 12 

CLO 11: สามารถอธิบาย
องค์ประกอบและความสมัพันธ์
ของระบบชีวภาคได ้

-  กิจกรรมท้ายคาบเรยีน 
-  แบบทดสอบย่อย 
- ข้อสอบปลายภาค 

15 
16 
17 

ร้อยละ 15 

CLO 12: สามารถอธิบายภัยพิบัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบกายภาพบน
โลกได ้

-  กิจกรรมในคาบเรียน 
- ข้อสอบปลายภาค 

16 
17 

ร้อยละ 8 

 



 

 

มคอ.3  (AUN-QA) 

 9 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

ต าราและเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
    1.หนังสือภาษาไทย 
คณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์. 2550. ภูมิศาสตร์กายภาพ. ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง กรุงเทพฯ. 
ไพบูลย์ บุญไชย. 2549. ภูมิศาสตร์กายภาพเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
 
 
2.หนังสือภาษาอังกฤษ 
Arthur Getis, Judith Getis, Mark Bjelland and Jerome D.Fellmann. 2011. Introduction to 

Geography. USA. : Mc Graw Hill. 
James F. Petersen, Dorothy Sack and Robert E.Gabler. 2011. Physical Geography. Canada: 

Brooks/Cole. 
Joseph Holden. An Introduction to Physical Geography and the Environment. England: 

Pearson. 2012. 
 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
    1.1 แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยผู้เรียน 
    1.2 การสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
    1.3 การสะท้อนจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
2.  การปรับปรุงการสอน 
     2.1 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

 2.2 ข้อแนะน าจากท่ีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาวิชา 
 2.3 ปรับปรุงจากการค้นคว้าหรือการได้รับทราบข้อมูลใหม่เพ่ิมเติม 
 2.4 ปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนของนักศึกษา 

3.  กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชาได้จากการสอบถามนักศึกษา การใช้ตัวแทนนักศึกษาจากห้องเรียนให้ตอบค าถามปาก
เปล่า การท าโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เรียนในรายวิชาหรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา       
 


