รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2553335 ความหลากหลายของระบบชีวภาพ การอนุรักษ และนโยบายการจัดการ
(Biodiversity conservation and policy of management)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (3–0–6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
กลุมวิชาการบริหารงานทองถิ่น
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ดร.ดนุสรณ กาญจนวงศ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภายในมหาวิทยาลัย
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 พ.ย. 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
มีความรูความเขาใจความหมาย แนวคิดแนวคิด การอนุรักษ ความหลากหลายของระบบชีวภาพ
โดยมุงเนน รูปแบบและวิธีการในการอนุรักษความหลากหลายของระบบชีวภาพ นโยบายการจัดการระดับ
ชุมชน ทองถิ่น ระดับประเทศและนานาชาติ การมีสวนรวมในการอนุรักษ ความหลากหลายของระบบ
ชีวภาพของชุมชนและทองถิ่นเพื่อใชประโยชนของระบบดังกลาวในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อให นั กศึกษาเข าใจในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิ เวศวิทยา และมี
สามารถมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายของระบบชีวภาพของชุมชนและทองถิ่นเพื่อนําประโยชน
ในเชิ งเศรษฐกิ จ และสั งคม ทั้ งนี้ ควรให มี ก ารฝ ก ปฏิ บั ติ ร ว มกั บ ประชาชนในชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ให เกิ ด
ประสบการณ
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด การอนุรักษ ความหลากหลายของระบบชีวภาพ โดยมุงเนน รูปแบบและวิธีการใน
การอนุรกั ษความหลากหลายของระบบชีวภาพ นโยบายการจัดการระดับชุมชน ทองถิ่น ระดับประเทศและ
นานาชาติ การมีสวนรวมในการอนุรักษความหลากหลายของระบบชีวภาพของชุมชนและทองถิ่นเพื่อใช
ประโยชนของระบบดังกลาวในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมง ตอ ส อ น เส ริ ม ต าม ค ว าม
12 ชั่วโมง
การศึ กษาดว ยตนเอง 6
ภาคการศึกษา
จํ า เป น ในกรณี ที่ มี เ หตุ
ชั่วโมงตอสัปดาห
จํ า เป น ที่ ไ ม ส ามารถทํ า
การสอนในวันเวลาสอน
ปกติได
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3 ชั่วโมง

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) พัฒนานิสัยและประพฤติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตน
และสวนรวม
2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมโดยใช
ดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
ปลู กฝ งให นั กศึกษามี ระเบี ยบวินัย โดยเนน การตรงเวลา การแตงกายที่เปน ไปตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น รูจักหนาที่การทํางานเปนกลุม รูหนาที่ของการเปนผูนํา
กลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย นอกจากนี้อาจารยผูสอนไดสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชนการยกยองนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้น
ตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริต
ในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) แบบบันทึกพฤติกรรม
2) บันทึกการเขาเรียน
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) เขาใจความรูและหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร
2) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและขอบังคับ
ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรูใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรูใชวิธีการสอนในหลากหลายโดยเนนหลักการทาง
ทฤษฎี และประยุ ก ต ใช ศ าสตร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ในสภาพแวดล อ มจริ ง และสามารถปรั บ ตั ว ได ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ จัด
ให มีการเรียนรูจากสถานการณ จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ ผูเชี่ยวชาญที่มีป ระสบการณ ตรงมาเป น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตร
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรูแนวคิดและ
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
1) ใชกรณีศึกษาโดยการประยุกตใชศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตร ในการอธิบายปรากฏการณ
ทางสังคม มีการอภิปรายกลุม และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานจริง
2) ใหความรูเกี่ยวกับวิธีการอานงานวิจัย บทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อใหสามารถเขาใจ
การนําสถิติมาใชในการวิจัย
3.3 วิธีการประเมินผล
การออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดย
การประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบ
ที่ใหมาไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา
เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของกลุม
2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็นที่
เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
3) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ
บริบทของกลุม
4.2 วิธีการสอน
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทํางานเปนกลุม มีการประสานงานกับผูอื่นหรือคนควาหา
ขอมูลจากแหลงขอมูลอื่น ๆ รวมถึงการหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลหรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียนและ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
ที่ดําเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
1) มี ทั กษะในการใช เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อเป น เครื่องมือ ในการคน ควาหาความรูแ ละการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหาทางการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
เนนการพัฒนาการเรียนรูโดยใชทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร เชน การนําเสนอขอมูลสถิติ
ตัวเลข และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใน
รายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณจริง และนําเสนอการแกปญหาที่
เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมิน จากเทคนิคการนํ าเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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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. การวางแผนเพื่อการอนุรักษความ
หลากหลายของระบบชีวภาพ
5-7
6. การอนุรักษภายในพื้นที่ที่ไดรับการปกปอง
ประเภทและลักษณะ
7. การอนุรักษดวยวิธีการเลือกสรรพื้นที่เพื่อ
การปกปองและอนุรักษ
8. การพิจารณาสายพันธุ เพื่อการอนุรักษ
9. การพิจารณาจากกิจกรรมการทองเที่ยว
10. การพิจารณาจากสภาพความเปนแหลงตน
น้ํา
11.การออกแบบพื้นทีเ่ พื่อการอนุรักษ
11.1 ขนาดที่รองรับ
11.2 รูปแบบของพื้นที่
11.3 การบูรณาการเพื่อการรองรับพื้นที่ที่มี
ผลผลิตทางชีวภาพ
11.4 พื้นที่เขตกันชน
11.5 ถิ่นที่อยูของสิ่งมีชีวิตตามเขตติดตอ
หรือเขตชายแดน
8-10 12. การอนรักษความหลากหลายของระบบ
ชีวภาพภายนอกพื้นที่การปกปอง
12.1การอนุรักษในพื้นที่ธรรมชาติ
12.2 การอนุรักษพื้นที่สวนปา หรือ ปาไม
12.3 การอนุรักษในพื้นที่ฟนฟูระบบนิเวศ

จน.
ชั่วโมง
6
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
บรรยาย
ดร.ดนุสรณ กาญ
ศึกษาจากเอกสาร จนวงศ
ประกอบ การสอน
เว็บไซด
Media
การอภิปราย

6
ชั่วโมง

บรรยาย
ดร.ดนุสรณ กาญ
ศึกษาจากเอกสาร
จนวงศ
ประกอบการสอน
เว็บไซด
ทดสอบยอยครั้งที่ 1
(สัปดาหที่ 4)
9 บรรยาย
ดร.ดนุสรณ กาญ
ชั่วโมง ศึกษาจากเอกสาร
จนวงศ
ประกอบการสอน
หนังสือ ตํารา เว็บ
ไซด
กิจกรรมในชั้นเรียน
อภิปราย และ
นําเสนอประเด็นที่
สนใจ
ทดสอบยอยครั้งที่ 2
(สัปดาหที่ 6)

9 บรรยาย
ชั่วโมง ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
กรณีศึกษาจาก
งานวิจัยโครงการ

ดร.ดนุสรณ กาญ
จนวงศ
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จน.
ชั่วโมง

12.4 การอนุรักษในรูปแบบของความ
หลากหลายทางชีวภาพในระบบเกษตร
12.5 การจัดการปาไม เพื่อการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ
12.6 การใชที่ดินแบบผสมผสาน
8/1 สอบกลางภาค
11-12 13. ระบบของสิง่ แวดลอมกับระบบเศรษฐกิจ
13.1 ชุมชนกับสัตวและพืช
13.2 การเปลี่ยนแปลงเชิงนิเวศนภายใน
ชุมชน
13.3 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีตอ
ความหลากหลายของระบบชีวภาพในชุมชน
และทองถิ่น
13.4 ปญหาของระบบนิเวศนและความ
หลากหลายของระบบชีวภาพ

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
และ Media
อภิปรายกรณีศกึ ษา
อนุรักษและปองกัน
ปญหาสิ่งแวดลอม
และสภาพแวดลอม
อภิปรายและ
นําเสนอประเด็นที่
สนใจ

ผูสอน

บรรยาย และการ
อภิปรายของ
นักศึกษานําเสนอ
รายงานกลุม

ดร.ดนุสรณ กาญ
จนวงศ

1.30
ดร.ดนุสรณ กาญ
6 บรรยาย
จนวงศ
ชั่วโมง ศึกษาจากเอกสาร
ประกอบการสอน
นําเสนอรายงาน
กลุม
ทดสอบยอยครั้งที่ 3
(สัปดาหที่ 10)

13-14 14. การจัดการระบบนิเวศนและ
6
ทรัพยากรธรรมชาติ
ชั่วโมง
15. กระบวนการจัด การระบบนิเวศนและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
16. นวัตกรรมของนโยบายสาธารณะในการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
17. กลไกในการบริหารสาธารณะที่มีตอการ
อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ
18. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการอนุ รักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ
19. นโยบายภาครัฐกับการอนุรักษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดลอม
20. นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับระบบนิเว
สและความหลากหลายทางชีวภาวภาพกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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สัปดาห
ที่
15

หัวขอ/รายละเอียด
21. รัฐธรรมนูญของไทยกับสิทธิหนาที่ในการ
มีสวนรวมสงเสริม รักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดลอม
2/. กรณีศึกษา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรกั ษและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งของ
ไทยและของตางประเทศ
22. สรุปประเด็นการเรียนการสอน
สรุปประเด็นสําคัญเพื่อเปน แนวทางในการ
สอบ วัดและประเมินผล

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
พัฒนาการ
ผลการเรียนรู
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา
จริยธรรม (1) พัฒนานิสัยและประพฤติตน
อยางมีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดวยความรับผิดชอบทั้งในสวน
ตนและสวนรวม
(2) สามารถปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแยงทางคานิยม และจัดการ
ป ญ หาทางคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
โดยใช ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค า นิ ย ม
พื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
ความรู

(1) เขาใจความรูและหลักการ
ของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
(2) รูและเขาใจถึง
ความกาวหนาของความรู

จน. กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง การสอน/สื่อที่ใช
3
บรรยาย
ดร.ดนุสรณ กาญ
ชั่วโมง การอภิปรายของนัก
จนวงศ
ศึกษา
นําเสนอรายงาน
กลุม
ศึกษากรณีศึกษา
จากงานวิจัย
โครงการอนุรักษ
และปองกันปญหา
สิ่งแวดลอมและ
สภาพแวดลอม
อภิปรายและ
ตอบขอซักถาม

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

- ความตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้น
เรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวม
กิจกรรม
- ความวินัยและพรอม
เพรียงของนักศึกษา
ในการเขารวมกิจกรรม
ในชั้นเรียน
ทดสอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
นําเสนอรายงานกลุม
อภิปรายและแสดง
ความเห็น

1 - 15

คะแนนรวม 10%
ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 4 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2 = 6 %

4,6,10

คะแนนรวม 30%

8/1
16

ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 20 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2 , 3 = 10 %
7
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พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบและขอบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(3) ตระหนักรูถึงงานวิจัยใน
ปจจุบันที่เกี่ยวของกับการ
แกปญหาและการตอยอดองค
ความรูในสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร

กิจกรรมในชั้นเรียน

ทักษะทาง (1) สามารถคนหาขอเท็จจริง
ปญญา และทําความเขาใจ
ปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐ
ประศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย

ทดสอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
นําเสนอรายงานกลุม
อภิปรายแลtแสดง
ความเห็น
กิจกรรมในชั้นเรียน

(2) สามารถศึกษาและวิเคราะห
สถานการณหรือสภาพปญหาที่
ซับซอน โดยใชความรูแนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขไดอยางสรางสรรค
(1) มีความรับผิดชอบในการ
พฤติกรรมการ
พัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่ง แสดงออกในการรวม
ภาวะผูนําและสมาชิกที่ดีของ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
กลุม
เรียนรู

ทักษะ
ความ
สัมพันธ
ระหวาง
บุคคลและ
ความรับ (2) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่ การนําเสนอรายงาน/
ผิดชอบที่ มีความหลากหลาย รับฟง
การนําเสนอความคิดใน
ตองพัฒนา ความเห็นที่แตกตางและแสดง
ประเด็นที่สนใจ
ความเห็นที่เกี่ยวของกับ
ความครบถวนดาน
ประเด็นทางรัฐประศาสน
เนื้อหาขอมูลในการ
ศาสตรไดอยางสรางสรรค
ดําเนินกิจกรรมภายใน
(3) มีความคิดริเริ่มในการ
ชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน

5-10

4,6,10
8/1
16
5-10
5-7

5-10

11-15

สัดสวนของการ
ประเมิน
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)

คะแนนรวม 20
%
ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 15 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2 = 5 %

คะแนนรวม 20
%
ผลการเรียนรู
ที่ 1 = 10 %
ผลการเรียนรู
ที่ 2และ3 = 10
%
(ผลการเรียนรู
ละ 5 %)
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พัฒนาการ
การเรียนรู
ของ
นักศึกษา

ผลการเรียนรู

วิเคราะหและแกไขปญหาได
อยางเหมาะสมกับพื้นฐานของ
ตนเองและบริบทของกลุม
ทักษะการ (1) มีทักษะในการใชเทคโนโล
วิเคราะห ยีส ารสนเทศเพื่ อเป น เครื่องมื อ
เชิงตัวเลข ในการค น คว า หาความรู แ ละ
การสื่อสาร ก ารนํ าเส น อ ข อ มู ล ท างรั ฐ
และการใช ประศาสนศาสตร ในรู ป แบบที่
เทคโนโลยี หลากหลายได อ ย า งเหมาะสม
สารสนเทศ กับกลุมบุคคลตางๆ
(2) สามารถใช เ ครื่ อ งมื อ ทาง
สถิติขั้น พื้ นฐานไดอยางถู กตอง
เหมาะสมกั บ ประเด็ น ป ญ หา
ทางการวิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสน
ศาสตร
(3) สามารถสื่อสารประเด็นทาง
รั ฐ ประศาสนศาสตร ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

เนื้อหารายงานและ
เนื้อหาในการนําเสนอ
รายงาน

11-15

การนําเสนอความคิด
ในประเด็นที่สนใจ

5-7

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

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
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 1 6 th-1 8 th
March, 2005
KAMALJIT S.BAWA AND REINMAR SEIDLER ,1 9 9 7 . CONSERVATION BIOLOGY. VALUE 1 2 ,
NO 1, FABUARY 1997.
www geeocities. com / scied 2002 .www google co.th / advanced. www
http: www. geogle. Com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่ จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมิน การสอนในขอ 2 จึงมีการปรับ ปรุงการสอน โดยการจัด กิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได
ดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับ
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยตาง ๆ
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