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รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา หลักสูตรสิ่งแวดลอมเมืองและอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4203318 ความหลากหลายทางชีวภาพ Biodiversity
2. จํานวนหนวยกิต 3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรสิ่งแวดลอมเมือง และอุตสาหกรรม
3.2 ประเภทของรายวิชาเฉพาะเลือก

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ. แทนทัศน เพียกขุนทด
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน
ผศ. แทนทัศน เพียกขุนทด โทรศัพทภายใน 9427 โทรศัพทมือถือ 0982832830
E-mail tantus.aek@gmail.com
ผศ.ดร.ยุวรัตน พจนพิศุทธิพงศ โทรศัพทภายใน 9427 โทรศัพทมือถือ 089-689-3928
Email: muayyai@hotmail.com
กลุมเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 4

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
“ไมมี”

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
“ไมมี”

8. สถานที่เรียน

อาคารเฉลิมประเกียรติ ฯ หอง 505 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กทม.

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
24 มิถุนายน 2562

หมวดที่ 2 จุดมุง หมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่องความสําคัญ ความหมาย และประโยชนของความ
หลากหลายทางชีวภาพ
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2. เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงสาเหตุของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
3. เพื่อใหนักศึกษามีความรูในเรื่องหลักการอนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต
4. เพื่อใหนักศึกษามีความรูในเรื่อง อนุสัญญา นโยบาย มาตรการ องคกร และกฏหมายวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

มีการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากการบรรยาย ดวยการมอบหมายงานการ
สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพในทองถิ่น และจัดทําฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเปน
การสงเสริมใหเกิด Active learning

1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

ศึกษานิยาม แนวคิด การแยกประเภท และความสําคัญของทรัพยากร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพตอเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศและโลก สาเหตุ และปญหาการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ นโยบาย มาตรการ องคกร และกฏหมายไทย
สําหรับรองรับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานขอมูลและขอขัดแยงดานแนวคิดในการ
อนุรักษทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย การมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชน
รวมถึงความรวมมือระหวางประเทศในการเขาถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของคนไทย การ
ถายทอดเทคโนโลยี ความชวยเหลือ และกลไกดานการเงิน แนวทางการศึกษา วิจัย และฝกอบรมดานการ
อนุรักษทรั พยากรความหลากหลายทางชีวภาพ แนวโนมการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพในอนาคตทั้งในระดับภูมิภาค และระหวางประเทศ และปฏิบัติการ

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝกงาน
30

การศึกษาดวยตนเอง
75

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาใหคําปรึกษานักศึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ
1 ชั่วโมงตอสัปดาห เพิ่มชองทาง เชน เบอรโทร และ Email ตามระบุในหมวดที่ 1

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1. คุณธรรม จริยธรรม
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1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา คือพัฒนาไปสูการเปนพลเมืองที่ดีของสังคม นักศึกษาจึง
ตองมีคุณสมบัติตางๆจากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดคุณลักษณะสําคัญในการสรางคุณธรรม และจริย
ธรรมดังตอไปนี้
1.1.1 ตระหนักในคุณคา และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีจิตอาสา และซื่อสัตยสุจริตมีวินัย
1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและแกไขขอขัดแยง
1.1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
 1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน โดยเฉพาะประเด็นคุณธรรม จริยธรรมทาง
วิชาการ
1.2.1 อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี
1.2.3 การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.4 มอบหมายงานใหนักศึกษารับ ผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับ มอบหมาย โดยฝกใหรู
หนาที่ของการเปนผูนําและการเปนสมาชิกกลุม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
1.3.2 ประเมินจากการมีวินัยในการสงงานและการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 ความรูและความเขาใจหลักการและทฤษฎีทางดานสิ่งแวดลอม
2.1.2 สามารถเขาใจวิเคราะหปญหาสิ่งแวดลอม และสามารถอธิบายได
2.1.3 มีทักษะในการบูรณาการความรูดานสิ่งแวดลอมรวมกับศาสตรอื่นๆ
2.1.4 มีทักษะในการใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรดานสิ่งแวดลอมไดดี
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนบรรยายรวมกับการสรางและตอบคําถามในชั้นเรียน
2.2.2 การสอนเน น ผู เรีย นเปน สําคัญ โดยเนน ใหนักศึกษาคน ควาหาความรูเพิ่มเติ ม จาก
หนังสือ ตํารา และทางอินเทอรเน็ต ตลอดจนบทความวิจัยจากระบบฐานขอมูลที่เชื่อถือได
2.2.3 การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning)
2.2.4 การสอนโดยเนนฝกทักษะการฝกปฏิบัติ
2.3 วิธีการประเมินผล
4
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2.3.1 ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินผลจากการรายงาน/โครงการที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.3 ประเมินผลจากการนําเสนอรายงาน/โครงการในชั้นเรียน
2.3.4 ประเมินผลจากผลการฝกปฏิบัติในคาบปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติการ

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถวิเคราะหปญหา และแสดงความทั้งในและนอกชั้นเรียนได
 3.1.2 นําความรูและทฤษฎีปฏิบัติไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
 3.1.3 สามารถศึกษาเขาถึงแหลงขอมูลทางวิชาการ ประมวลและทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ วิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
 3.1.4 สามารถคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Based Learning : PBL) และระดม
สมองในการแกไขปญหา
3.2.2 สอนโดยใชการสืบคนขอมูล
3.2.3 ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหาจากกรณีศึกษา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากผลงาน การนําเสนอผลงาน และการทดสอบ
3.3.2 ประเมินผลจากการวิเคราะหประเด็นปญหางานของนักศึกษา

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
 4.1.2 สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่นไดทุกในสถานภาพ
 4.1.3 วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุมอยางชัดเจน
4.2.2 กําหนดกิจกรรมใหมีนําเสนอผลงานในหองเรียน และใหรวมแสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากการมีสวนรวมในชั้นเรียนและความสัมพันธระหวางบุคคล
4.3.2 ประเมินผลจากความรับผิดชอบของนักศึกษาจากงานที่ไดรับมอบหมาย

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
 5.1.1 สามารถใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและการนําเสนอ
รายงานตามที่ไดรับมอบหมาย
 5.1.2 สามารถคนหาขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
5
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 5.1.3 สามารถคํานวณสมการและสื่อสารนําเสนอผลที่ไดในเชิงตัวเลขได
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 กระตุนใหนักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และ
นําเสนอรายงาน
5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล และมอบหมายงานที่ตองมีการสืบคน
ขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การมอบหมายงานที่ตองมีการคํานวณ/อภิปราย/นําเสนอโดยการใชเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการเลื อกใชเ ครื่องมือทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ การวิเคราะหเชิง
ตัวเลขและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
5.3.2 ประเมิ น ผลจากงานที่ ไ ด รั บ มอบหมายให มี ก ารสื บ ค น ข อ มู ล โดยใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวขอ/รายละเอียด

1

แนะนําบทเรียน
บทที่ 1 ความสําคัญของทรัพยากร
ความหลากหลายทางชี ว ภาพต อ
เศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของ
ประเทศและโลก

2

บ ท ที่ 2 อ นุ สั ญ ญ า น โ ย บ าย
ม า ต ร ก า ร อ ง ค ก ร ด า น ค ว า ม
หลากหลายทางชีวภาพ
บทที่ 3 กฏหมายไทยทีร่ องรับ
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
บทที่ 4 ฐานขอมูลและขอขัดแยง
ดานแนวคิดในการอนุรักษ
ทรัพยากร

3
4

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช
4 แนะนํา มคอ 3
ชี้แจงรายวิชา
การสงงาน
การเขาเรียน
การตรงตอเวลา
บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD
4 บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD
4 บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD
4 บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD

6

ผูสอน
ผศ.ดร. ยุวรัตน

ผศ.ดร. ยุวรัตน
ผศ.ดร. ยุวรัตน
ผศ.ดร. ยุวรัตน
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5

บทที่ 5 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไทยดานพืช

4

6

บทที่ 6 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไทยดานจุลินทรีย

4

สัปดาหที่
7
8
9
10
11
12

13

14

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ 7 บทปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืช
และจุลินทรีย
สอบกลางภาค
บทที่ 8 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว
บทที่ 9 บทปฏิบัติการความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว
บทที่ 10 การมีสวนรวมในการ
เขาถึงทรัพยากรความหลากหลาย
ทางชีวภาพ
บทที่ 11 การถายทอดเทคโนโลยี
ความชวยเหลือ และกลไกดาน
การเงินของความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
บทที่ 12 แนวทางการศึกษา วิจัย
และฝกอบรมดานการอนุรักษ
ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
บทที่ 13 การจัดทําฐานขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD
บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD

จํานวน กิจกรรมการเรียนการ
ชั่วโมง
สอน/สื่อที่ใช
4 บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD
4 จัดสอบกลางภาค
4 บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD
4 ปฏิบัติการ

7

ผศ.ดร. ยุวรัตน
ผศ.ดร. ยุวรัตน

ผูสอน
ผศ.ดร. ยุวรัตน
ผศ.ดร. ยุวรัตน
ผศ.แทนทัศน
ผศ.แทนทัศน

บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD
บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD

ผศ.แทนทัศน

บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD

ผศ.แทนทัศน

ศึกษาดูงาน

ผศ.แทนทัศน

ผศ.แทนทัศน
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15
16

บทที่ 14 แนวโนมการจัดการ
ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
สอบปลายภาค

4

บรรยาย ดวยสื่อ
power point และ
VDO/VCD
จัดสอบปลายภาค

ผศ.แทนทัศน

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

วิธีการทวน
สอบ
ตรวจสอบการ
ใหคะแนน
ทางดาน
จริยธรรม

7,8,10, 16

50%

ตรวจสอบผล
คะแนนสอบ
กลางภาค และ
ปลายภาค

4,14

20%

ตรวจสอบการ
ใหคะแนน

7,15

9%

ตรวจสอบการ
ใหคะแนนการ
นําเสนองาน

4

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
1.1.1, 1.1.2,
1.1.5

2.2.1, 2.2.2,
2.2.3

3.3.3

4.4.1, 4.4.3

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

-การใหคะแนนเขา
เรียนตรงเวลา และ
สงงานตามเวลา
- การแสดงใหเห็น
ถึงจริยธรรมทาง
วิชาการดวยการ
อางอิงผลงานผูอื่น
-คะแนนรายงาน
จากการฝกปฏิบัติ
-การสงรายงาน
จากงานที่
มอบหมาย
- คะแนนสอบ
กลางภาค และ
ปลายภาค
-ใหคะแนน
รายละเอียดเนื้อหา
ในรายงานที่
มอบหมาย
-การนําเสนอ
รายงานเปน
รายบุคคล
-การตอบคําถาม
หนาชั้นเรียน

1,2,3,4,5,6,7,
9,11,12,13,14,15
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ผศ.แทนทัศน
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5.5.3

-คะแนนจาก
รายงานบท
ปฏิบัติการ

7, 10

11%

ตรวจสอบการ
ใหคะแนนจาก
รายงาน

3. การประเมินผลการศึกษา

การใหระดับคะแนน คิดผลรวมของคะแนนดิบ แลวใหเกรดอิงกลุม

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย .LearnOnline. (2545). โครงการพัฒนาองคความรูและ
ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ. (2560). ความหลากหลายทางชีวภาพกับความมั่นคงของระบบนิเวศ.
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเชียงใหม. เชียงใหม.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

เกษม จันทรแกว. (2540). วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. กรุงเทพฯ : กองทุนตําราโครงการสหวิทยาการ
บัณฑิตศึกษาสาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมและภาควิชาอนุรักษวิทยา.
จิตติมา อายุตตะกะ. (2544). การศึกษาเบื้องตนประชาคมสิ่งมีชีวิตพื้นทะเล. กรุงเทพฯ: เกษตรศาสตร.
ดวงพร คันธโชติ. (2545). นิเวศวิทยาของจุลินทรีย. กรุงเทพฯ:โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาล.
สรายุทธ บุญชีวิน และ รุงสุรยิ า บัวสาลีกรมอุทยานแหงชาติ .ปาชายเลน นิเวศวิทยาและพรรณไม .
.กรุงเทพ ,สัตวปา และ พันธุพืช
ลัดดา วงศรัตน และ สมหมาย เจนกิจการ )2545). ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงคตอน. ใน
ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยโครงการพัฒนาองค ความรู และศึกษานโยบายการ .
จัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
อุทิศ กุฏอินทร. (2008). ระบบการจําแนกสังคมพืชคลุมดินประเทศไทย. Journal of tropical plant
research 1 : 1-21.
Madigan, M.T., Martinko, J.M. & Parker, J.) 2003.( Brock biology of microorganism. 10
thed. New York: Pearson Education.
Madson, E.L. )2008 .(Environmental microbiology. Hong Kong: Blackwell.
Maier, R.M., Pepper, I.L. and Gerba, C.P. (2009). Environmental microbiology. London:
Elsevier.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอน ผลการเรียนของนักศึกษา 3. การปรับปรุงการสอน
- จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ข อง
หลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเองเกี่ยวกับระดับความรู ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชาที่กําหนดไว หลังจากเรียนวิชานี้แลว
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกป ใหมีความทันสมัย -
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