เอกสารหมายเลข มคอ.

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา โรงเรียนกฎหมายและการเมือง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
รหัสวิชา 2553335
ชื่อวิชา ความหลากหลายของระบบชีวภาพ การอนุรกั ษ และนโยบายการจัดการ
Biodiversity conservation and policy of management
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3 – 0 - 6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร/กลุมวิชาการบริหารงานทองถิ่น
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผศ.ศุภวัฒน ปภัสสรากาญจน กลุม เรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 / 60 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่เรียนพรอมกัน(Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดครั้งลาสุด
13 พ.ย. 60
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
มีความรูความเขาใจความหมาย แนวคิดแนวคิด การอนุรักษ ความหลากหลายของระบบ
ชีวภาพ โดยมุงเนน รูปแบบและวิธีการในการอนุรักษความหลากหลายของระบบชีวภาพ นโยบาย
การจัดการระดับชุมชน ทองถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ การมีสวนรวมในการอนุรักษความ
หลากหลายของระบบชีวภาพของชุมชนและทองถิ่นเพื่อใชประโยชนของระบบดังกลาวในเชิง
เศรษฐกิจและสังคม

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจในการอนุรักษ สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศวิท ยา และมี
สามารถมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายของระบบชีวภาพของชุมชนและทองถิ่นเพื่อนําประโยชน
ในเชิง เศรษฐกิจ และสัง คม ทั้ง นี้ ควรใหมีก ารฝก ปฏิบัติรวมกับ ประชาชนในชุม ชนและทองถิ่น ให เ กิ ด
ประสบการณ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด การอนุรักษ ความหลากหลายของระบบชีวภาพ โดยมุงเนน รูปแบบและวิธีการในการ
อนุรักษความหลากหลายของระบบชีวภาพ นโยบายการจัดการระดับชุมชน ทองถิ่น ระดับประเทศและ
นานาชาติ การมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายของระบบชีวภาพของชุม ชนและทองถิ่นเพื่ อใช
ประโยชนของระบบดังกลาวในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
Study concepts of conservation and biodiversity. Focusing on forms and
approaches to biodiversity conservation, managerial policy in the level of community, local,
nation, and international. Participating community and local to biodiversity conservation to
use for socio-economic serve
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติงาน/
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมง/ภาค
ตามความตองการ
12 ชั่วโมง
90 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
การศึกษา
ของนักศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตคณะ
- อาจารยจัดเวลา 1 ชั่วโมง /สัปดาหสําหรับใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(2) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับความสําคัญได
(4) มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
ปลูก ฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลา การแตง กายที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม รูหนาที่ของการเปนผูนํา

กลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนต องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง มีก ารจัดกิจกรรมสง เสริมคุณธรรม จริยธรรม เชนการยกยอง
นักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการ
ทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุ มและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไม
กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเพื่อ
ใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม สามารถเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎี และแนวคิดดานการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ และใชประโยชนในเชิงเศรษฐกิจสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุม สิ่ง
ตอไปนี้
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสําคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(2) มีความสามารถในการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูของตนเองไดอยางตอเนื่อง
(3) สามารถนําความรูและประสบการณไปรวมพัฒนาแกไขปญหาและนําความรูทาง
รัฐประศาสนศาสตรไปประยุกตใชไดจริง
(4) สามารถบูรณาการในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของไดตลอดเวลา
ที่นักศึกษาทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและสามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรูใชวิธีการสอนในหลากหลายโดยเนนหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุกตใชศาสตรเพื่อปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง และสามารถปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ จัดใหมีการเรียนรู
จากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมิน
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

3. ทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได โดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว
ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจ
ที่มาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษา
ตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ เปนระบบ และมีตรรกะ
(2) มีความสามารถในการถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูกับผูอื่น
(3) สามารถรวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน เพื่อ
เสนอแนวทางแกไขได
(4) สามารถประยุกตใชความรูแ ละทักษะ ตามกรอบทฤษฎี แนวคิด ประสบการณและ
ตัวอยางทีศ่ ึกษามาทําการแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
ใชกรณีศึกษาโดยการประยุกตใชศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร ในการอธิบายปรากฏการณ
ทางสังคม มีการอภิปรายกลุม และเปดโอกาสใหนกั ศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
3.3 วิธีการประเมินผล
การออกขอสอบที่ใหนกั ศึกษาแกปญ
 หา อธิบายแนวคิดของการแกปญ
 หา และวิธีการแกปญ
 หาโดย
การประยุกตความรูท ี่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบทีเ่ ปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่
ใหมาไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึง่ สวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจกั มากอนคนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนทีจ่ ะมาเปนผูบ ังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัว
ใหเขากับกลุม คนตาง ๆ เปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการทีเ่ กี่ยวของกับคุณสมบัติ
ตาง ๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางทีส่ อนวิชา หรืออาจใหนกั ศึกษาไปเรียนวิชาทางดานภาษาศาสตรวิทยา
ศาสตรฯ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอื่นที่มีความแตกตางและหลากหลายไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(2) มีความเขาใจผูอื่น และสังคมและสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม
(3) สามารถแกไขปญหา หรือความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทํา งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
4.2 วิธีการสอน

ใชการสอนทีม่ ีการกําหนดกิจกรรมใหทํางานเปนกลุม มีการประสานงานกับผูอ ื่นหรือคนควาหา
ขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น ๆ รวมถึงการหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลหรือผูมปี ระสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรบั มอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัตงิ านไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร วมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูน ํา
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม ในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ
ขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีทกั ษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือและอุปกรณ ที่จําเปนตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถสื่อสารแนะนําเสนอผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูดการเขียน
ตลอดจนสามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือในการนําเสนอผลงานไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบคนไดอยางดี
(4) สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข ในการวิเคราะหขอมูลไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
เนนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชทกั ษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร เชน การนําเสนอขอมูลสถิติ
ตัวเลข และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
รายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณจริง และนําเสนอการแกปญหาที่
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1-2 1. บทนํา การนําเขาสูบทเรียน
2. แนวคิดการอนุรักษ และความหมายของ
ความหลากหลายของระบบชีวภาพ
2.1 ความหมายที่นิยามตามความแตกตาง
กันในแตละสังคมและยุคสมัย
2.2 การนิยามและมาตรวัดและตัวชี้วัดความ
หลากหลายของระบบชีวภาพ
3-4 3. วิธีการอนุรักษที่นิยมใชในระดับนานาประ
ประเทศ
4. องคกรและขอตกลงระหวางประเทศในการ
อนุรักษความหลากหลายของระบบชีวภาพ
5. การวางแผนเพื่อการอนุรกั ษความ
หลากหลายของระบบชีวภาพ
5-7
6. การอนุรักษภายในพื้นที่ที่ไดรบั การปกปอง
ประเภทและลักษณะ
7. การอนุรักษดวยวิธีการเลือกสรรพื้นทีเ่ พื่อ
การปกปองและอนุรักษ
8. การพิจารณาสายพันธุ เพื่อการอนุรักษ
9. การพิจารณาจากกิจกรรมการทองเที่ยว
10. การพิจารณาจากสภาพความเปนแหลงตน
น้ํา
11.การออกแบบพื้นที่เพือ่ การอนุรักษ
11.1 ขนาดที่รองรับ
11.2 รูปแบบของพื้นที่
11.3 การบูรณาการเพื่อการรองรับพื้นทีท่ ี่มี
ผลผลิตทางชีวภาพ
11.4 พื้นที่เขตกันชน
11.5 ถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิตตามเขตติดตอ
หรือเขตชายแดน

จน. กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช
6
บรรยาย
ผศ.ศุภวัฒน
ชั่วโมง ศึกษาจากเอกสาร ปภัสสรากาญจน
ประกอบ การสอน
เว็บไซด
Media
การอภิปราย
6
ชั่วโมง

บรรยาย
ผศ.ศุภวัฒน
ศึกษาจากเอกสาร ปภัสสรากาญจน
ประกอบการสอน
เว็บไซด
ทดสอบยอยครัง้ ที่ 1
(สัปดาหที่ 4)
9
บรรยาย
ผศ.ศุภวัฒน
ชั่วโมง ศึกษาจากเอกสาร ปภัสสรากาญจน
ประกอบ การสอน
หนังสือตําราจาก
เว็บไซด
กิจกรรมในชั้นเรียน
อภิปราย และ
นําเสนอประเด็นที่
สนใจ
ทดสอบยอยครัง้ ที่ 2
(สัปดาหที่ 6)

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
8-10 12. การอนรักษความหลากหลายของระบบ
ชีวภาพภายนอกพื้นที่การปกปอง
12.1การอนุรักษในพื้นที่ธรรมชาติ
12.2 การอนุรักษพื้นที่สวนปา หรือ ปาไม
12.3 การอนุรักษในพื้นที่ฟนฟูระบบนิเวศ

จน. กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช
9 บรรยาย
ผศ.ศุภวัฒน
ชั่วโมง ศึกษาจากเอกสาร ปภัสสรากาญจน
ประกอบการสอน
กรณีศึกษาจาก
งานวิจัยโครงการ
และ Media
อภิปรายกรณีศึกษา
12.4 การอนุรักษในรูปแบบของความ
อนุรักษและปองกัน
หลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตร
ปญหาสิ่งแวดลอม
12.5 การจัดการปาไม เพือ่ การอนุรักษความ
และสภาพแวดลอม
หลากหลายทางชีวภาพ
อภิปรายและ
12.6 การใชที่ดินแบบผสมผสาน
นําเสนอประเด็นที่
สนใจ
8/1 สอบกลางภาค
1.30
11-12 13. ระบบของสิง่ แวดลอมกับระบบเศรษฐกิจ
6 บรรยาย
ผศ.ศุภวัฒน
13.1 ชุมชนกับสัตวและพืช
ชั่วโมง ศึกษาจากเอกสาร ปภัสสรากาญจน
13.2 การเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศนภายใน
ประกอบการสอน
ชุมชน
นําเสนอรายงาน
13.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ
กลุม
ความหลากหลายของระบบชีวภาพในชุมชน
ทดสอบยอยครัง้ ที่ 3
และทองถิ่น
(สัปดาหที่ 10)
13.4 ปญหาของระบบนิเวศนและความ
หลากหลายของระบบชีวภาพ
13-14 14. การจัดการระบบนิเวศนและ
6 บรรยาย และการ
ผศ.ศุภวัฒน
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชั่วโมง อภิปรายของ
ปภัสสรากาญจน
15. กระบวนการจัด การระบบนิเวศนและ
นักศึกษานําเสนอ
ทรัพยากรธรรมชาติ
รายงานกลุม
16. นวัตกรรมของนโยบายสาธารณะในการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
17. กลไกในการบริหารสาธารณะที่มีตอ การ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
18. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุ รักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ
19. นโยบายภาครัฐกับการอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม

สัปดาห
ที่

15

หัวขอ/รายละเอียด

จน. กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช

20. นโยบายสาธารณะทีเ่ กี่ยวของกับระบบ
นิเวศนและความหลากหลายทางชีวภาวภาพ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
21. รัฐธรรมนูญของไทยกับสิทธิหนาที่ในการ
มีสวนรวมสงเสริม รักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม
2/. กรณีศึกษา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งของ
ไทยและของตางประเทศ
22. สรุปประเด็นการเรียนการสอน
สรุปประเด็นสําคัญเพื่อเปน แนวทางในการ
สอบ วัดและประเมินผล

ผูสอน

3
บรรยาย
ผศ.ศุภวัฒน
ชั่วโมง การอภิปรายของนัก ปภัสสรากาญจน
ศึกษา
นําเสนอรายงาน
กลุม
ศึกษากรณีศึกษา
จากงานวิจัย
โครงการอนุรกั ษ
และปองกันปญหา
สิ่งแวดลอมและ
สภาพแวดลอม
อภิปรายและ
ตอบขอซักถาม

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (16 สัปดาห)
พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

จริยธรรม 1. มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความ - ความตรงตอเวลาของ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2. ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม
จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต
3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม
สามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ
ความสําคัญได
4. มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน
การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การรวมกิจกรรม
- ความวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษา
ในการเขารวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

1 - 15

คะแนนรวม 20%
ผลการเรียนรูที่
1,2,3,5 = 18 %
(ผลการเรียนรูละ
4.5 %)
ผลการเรียนรูที่
4=2%

พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

ความรู

1. มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
และเนื้อหาสาระสําคัญของรายวิชา
ที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร
2. มีความสามารถในการศึกษา
คนควาและพัฒนาความรูของ
ตนเองไดอยางตอเนื่อง
3. สามารถนําความรูและ
ประสบการณไปรวมพัฒนาแกไข
ปญหาและนําความรูทางรัฐประ
ศาสนศาสตรไปประยุกตใชไดจริง
4. สามารถบูรณาการในสาขาวิชา
ที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของไดตลอดเวลาที่นักศึกษา
ทําการศึกษาอยูในหลักสูตรและ
สามารถประยุกตใชศาสตรตาง ๆ
ไดอยางเหมาะสม

ทดสอบยอย

4,6,10

คะแนนรวม 20%

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
นําเสนอรายงานกลุม
อภิปรายและแสดง
ความเห็น
กิจกรรมในชั้นเรียน

8/1
16

ผลการเรียนรูที่
1 – 4 = 20 %
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)

5-10

ทดสอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

4,6,10
8/1
16

นําเสนอรายงานกลุม

5-10

อภิปรายแลtแสดง
ความเห็น
กิจกรรมในชั้นเรียน

5-7

ทักษะทาง 1. มีความสามารถในการคิด
ปญญา วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ
เปนระบบ และมีตรรกะ
2. มีความสามารถในการ
ถายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรูกับผูอื่น
3. สามารถรวบรวมขอมูล
ศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหา
ที่เกี่ยวของกับสังคม ชุมชน
เพื่อเสนอแนวทางแกไขได
4. สามารถประยุกตใชความรู
และทักษะ ตามกรอบทฤษฎี
แนวคิด ประสบการณและ
ตัวอยางที่ศึกษามาทําการ
แกไขปญหาไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม

สัดสวนของการ
ประเมิน

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรูที่
1 - 4 = 20 %
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)

พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา
ทักษะความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความรับ ผิด
ชอบที่ตอง
พัฒนา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1. มีความสามารถในการสื่อสารกับ พฤติกรรมการแสดงออกใน
ผู อื่ น ที่ มี ค ว า ม แ ต ก ต า ง แ ล ะ
การรวมกิจกรรมการ
หลากหลายไดอยาง
แลกเปลีย่ นเรียนรู
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. มี ค วามเข าใจผู อื่ น และสั งคม การนําเสนอรายงาน/การ
และสามารถปรับตัวใหเขากับสังคม นําเสนอความคิดในประเด็น
3. สามารถแกไขปญหา หรือความ
ที่สนใจ
ขั ด แย ง ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการทํ า ความครบถวนดานเนื้อหา
งานไดอยางมี
ขอมูลในการดําเนิน
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมภายในชั้นเรียน
4. มีจิตสาธารณะและรั บผิด ชอบ
ตอตนเองและสังคม
ทักษะการ
1. มีทักษะในการใชเครื่องมื อ และ
วิเคราะหเชิง อุปกรณ ที่จําเปน ตอการใชงานได
ตัวเลขการ อยางมีประสิทธิภาพ
สื่อสารและ 2. สามารถสื่ อ สารแนะนํ า เสนอ
การใช
ผลงานได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง เนื้อหารายงานและเนื้อหา
เทคโนโลยี ด า นการพู ด การเขี ย นตลอดจน ในการนําเสนอรายงาน
สารสนเทศ สามารถเลือกใชสื่อและเครื่องมือใน
ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น ไ ด อ ย าง
การนําเสนอความคิดใน
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่สนใจ
3. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ การสื่ อ สารและการสื บ ค น ได
อยางดี
4. สามารถใชขอมูลสถิติและตัวเลข
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ได อ ย า ง
เหมาะสม

สัปดาหที่
ประเมิน

5-10

สัดสวนของการ
ประเมิน
คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรูที่
1 – 4 = 20 %
(ผลการเรียนรู ละ
5 %)

11-15

11-15

5-7

คะแนนรวม 20 %
ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 10 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2 และ3 = 10 %
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตํารา
เอกสารการสอน. ความหลากหลายของระบบชีวภาพ และนโยบายการจัดการ.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
The Precautionary Principle Project and TRAFFIC, SouthAmerica “The Precautionary
Principlein Biodiversity Conservation and Natural Resource Management:
Uncertainty, Risk,Biodiversity and Livelihoods”, Quito, Ecuador 16th-18th
March, 2005
KAMALJIT S.BAWA AND REINMAR SEIDLER ,1997. CONSERVATION BIOLOGY. VALUE 12,
NO 1, FABUARY 1997.
www geeocities. com / scied 2002 .www google co.th / advanced. www
http: www. geogle. Com
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุม ระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผสู อนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพือ่ ประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
โดยรวมในวิชาไดดังนี้

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุม ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผสู อน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กบั
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยตาง ๆ

