
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถงึ ขอ้มูลเกยีวกบัแนวทางการบริหาร

จดัการของแต่ละรายวชิาเพอืให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามทวีางแผนไว้ในรายละเอียด 

ของหลกัสูตร ซงึแต่ละรายวชิาจะกําหนดไว้อย่างชดัเจนเกยีวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของเนือหาความรู้

ในรายวชิา แนวทางการปลูกฝงัทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอนืๆทนัีกศกึษาจะไดร้บัการพฒันาใหป้ระสบ

ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารกําหนดรายละเอยีดเกยีวกบัระยะเวลาทใีช้ในการเรยีน วธิกีารเรียน 

การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอืหรอืสอืทางวชิาการอนืๆทจํีาเป็นสําหรบัการเรยีนรู ้

นอกจากนียงักําหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี 

หมวดท ี๑ ขอ้มูลทวัไป 

หมวดท ี๒  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดท ี๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 

หมวดท ี๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

หมวดท ี๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

หมวดท ี๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

หมวดท ี๗ การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา                            มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตกาํแพงแสน       /คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

ภาควิชา  โครงการจดัตงัสายวิชาสงัคมศาสตร ์

หมวดที ๑ ขอ้มลูทวัไป 

๑. รหสัวิชา 01460431       ชือรายวิชา  นิเวศวิทยามนุษย ์( Human Ecology ) 

๒. จาํนวนหน่วยกิต  3(3-0) 

บรรยาย 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 เป็นวชิาศกึษาทวัไป ใหใ้ช ้“หลายหลกัสูตร”   

๔. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  รศ.นันทนา เลศิประสบสุข/ ผศ.ดร.ธนวรรณ  

พานิชพฒัน์ 

๕. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

 ระบุภาคการศกึษา  ภาคปลาย  / ชนัปีทเีรยีน  ทุกชนัปี   

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  - 

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  - 

๘. สถานทีเรียน   

คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  อาคาร 9 หอ้ง 509     

๙. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด พ.ศ. 2556 

 

หมวดที ๒   จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

. .เพอืให้นิสิตได้รับความรู้  และมคีวามเข้าใจเกยีวกบัพนืฐานทางธรรมชาตขิอง สิงแวดล้อม  มนุษย์ และ

ชีวิต ทงัทางกายภาพ  ชีวภาพ  สังคมและวฒันธรรม   แนวความคดิและทฤษฎีนิเวศวทิยามนุษย์   

2. ศึกษาแนวความคดิและทฤษฎนีิเวศวทิยามนุษย์  การเปลียนแปลงทางด้านนิเวศวทิยา  การเปลยีนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์และผลกระทบต่อธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม        

3. เพอืให้นิสิตเข้าใจ แนวความคดิความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสิงแวดล้อม ได้เป็นอย่างดรีวมทงัการ

จัดการสิงแวดล้อม 
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๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพอืพฒันาการเรยีน ทเีน้น การคดิอยา่งสรา้งสรรค ์ การแสดงออกของผูเ้รยีน การตระหนักถงึภาวการณ์

ในปจัจุบนั ในเนือหาสาระของการเรยีนมากขนึ โดยใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมในการแสดงออกมากขนึ โดยเน้น

กรณีศกึษาจากปรากฏการณ์จรงิ  ฯลฯ  นํามาศกึษาและแสดงความคดิเห็นในชนัเรยีนมากขนึ (ทงันีสามารถทาํ

ได้เนืองจากลดขนาดชนัเรยีนลงมา)  

 
 

หมวดที ๓   ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กบัสิงแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ  สังคม  และ

วฒันธรรม  ทฤษฎพีนืฐานแนวใหม่และการเปลียนแปลงทางนิเวศวิทยาในเขตชานเมอืง 

  

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

  บรรยาย   45 ชงัโมง   

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

    6 ชวัโมง / สปัดาห ์

 

หมวดที ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมทตี้องพฒันา 

๑.๑.๑ นิสติต้องมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีน  เขา้เรยีนสมําเสมอ  ตรงต่อเวลาทงัการเขา้

เรยีน การส่งงาน 

๑.๑.๒ นิสติตอ้งมคีวามซอืสตัยต่์อการสอบ  การทาํรายงาน 

๑.๑.๓ นิสติตอ้งแต่งกาย และสาํรวมกริยิาใหเ้หมาะสมต่อการเป็นนิสติ 

 ๑.๒  วธิกีารสอน 

  ๑.๒.๑ เน้นใหน้ิสติไดค้ดิสรา้งสรรค ์และเปิดโลกทศัน์เพอืคน้หาศกัยภาพของตนเอง 

  ๑.๒.๒ ใหโ้อกาสนิสติแสดงความคดิเหน็ และมสี่วนรว่มในการเรยีน เช่น นําเสนอรายงาน การ

แสดงความคดิทา้ยชวัโมงในประเดน็ต่างๆทเีชอืมโยงกบับทเรยีน   

  ๑.๒.๓ ยกกรณีศกึษาทงัจากบุคคล องคก์ร เป็นตวัอย่างในการศกึษา 

 ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล   

๑.๓.๑ มกีารสอบวดัผลการเรยีน   
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๑.๓.๒ พจิารณาการเขา้ชนัเรยีนอยา่งสมําเสมอ 

๑.๓.๓ พจิารณา การมส่ีวนร่วมในการเรยีน การนําเสนอรายงาน ความคดิสรา้งสรรค ์

 

๒. ความรู้ 

 ๒.๑  ความรูท้ตีอ้งไดร้บั 

  ความรูต้ามจุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 ๒.๒  วธิกีารสอน 

  ๒.๒.๑ บรรยาย  กจิกรรมกลุ่ม  โดยมสีอืการสอน Electronic  

  ๒.๒.๒ สร้างบรรยากาศในการมสี่วนรว่มในการเรยีน กระตุ้นใหส้นใจหวัขอ้ทจีะเรยีนในแต่ละ

คาบ 

 ๒.๓  วธิกีารประเมนิผล  

  ๒.๓.๑ สอบปลายภาค 

  ๒.๓.๒ รายงาน 

๓. ทกัษะทางปญัญา 

 ๓.๑  ทกัษะทางปญัญาทตีอ้งพฒันา 

  พฒันาการคดิอย่างสรา้งสรรค ์มจีนิตนาการ     ใหก้ลา้แสดงออก   

 ๓.๒  วธิกีารสอน 

  เน้นและเปิดโอกาส ใหนิ้สติกลา้แสดงความเหน็ 

 ๓.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  ผลจากการสอบ  การมสี่วนร่วมในชนัเรยีน 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทตีอ้งพฒันา 

  ความสามารถในการทาํงานเป็นทมี  ความรบัผดิชอบ การแบ่งงานกนัทาํในการทาํรายงานกลุ่ม 

 ๔.๒  วธิกีารสอน 

  ใหนิ้สติตระหนักถงึการทาํงานเป็นทมี ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในสงัคมในชวีติประจําวนั ที

นําแนวคดิจากบทเรยีนไปประยุกต์ใชไ้ด้จรงิ  ซงึจะมปีระโยชน์มากกวา่การอา่นจากหนังสอืเท่านัน 

 ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  พจิารณาจากความรบัผดิชอบในการนําเสนอและทํารายงาน และการมสีว่นร่วมในการเรยีน 

๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทตี้องพฒันา 

  นิสติสามารถเรยีนรู้ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพอืพฒันาการเรยีน เช่น จาก web site  

 ๕.๒  วธิกีารสอน 

  นําสอื electronic มาใช ้ 
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 ๕.๓  วธิกีารประเมนิผล จากการนําเสนอรายงาน การคน้ควา้ขอ้มูล 

หมวดที ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 

สัปดาห์ท ี เนือหา กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
1  บทนํา /ขอบข่ายรายวิชา   บรรยาย  รศ .นันทนา  

2  บทที 1 กาํเนิดโลกและสิงมีชีวิต   บรรยาย ผศ .ดร.ธนวรรณ  

3  บทที 2 นิเวศวทิยา   บรรยาย ผศ .ดร.ธนวรรณ  

4  บทที 3 มนุษย์กับสิงแวดล้อม   บรรยาย ผศ .ดร.ธนวรรณ  

5  บทที 4 การจัดการสิงแวดล้อม   บรรยาย ผศ .ดร.ธนวรรณ  

6  บทที 4 ) ต่อ(  บรรยาย ผศ .ดร.ธนวรรณ  

7 บทที 5 สังคมมนุษย์และวฒันธรรม   บรรยาย  รศ .นันทนา  

8  บทที 5 ) ต่อ(  บรรยาย  รศ .นันทนา  

9 บทที 6 การตังถินฐานมนุษย์   บรรยาย  รศ .นันทนา  

10 บทที 7 แนวคดิทฤษฎีนิเวศวิทยา  บรรยาย  รศ .นันทนา  

11 บทที 7 ) ต่อ(  บรรยาย  รศ .นันทนา  

12 บทที 8 การพฒันาอย่างยังยืน   บรรยาย  รศ .นันทนา  

13  บทที 9 กรณีศึกษา   บรรยาย  รศ .นันทนา  

14 สรุป  บรรยาย  รศ .นันทนา  

15 นําเสนอรายงานกลุ่ม  บรรยาย  รศ .นันทนา  

หมายเหต ุ:  หยดุงานเกษตร 1-10 ธ.ค     /สอบกลางภาค 4-12  ม.ค.57     
               นัดสอบภายหลัง 

  

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้(copy จากแผนการสอน) 

                                               ร้อยละ 

 1. สอบย่อย  ครัง                   55 

2. รายงานกลุ่ม             20 

3. ค้นคว้าเดียว                     10     

4. เข้าชันเรียน           15   

                     รวม       100 
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การประเมนิผลการเรียน 

 องิเกณฑ์และองิกลุ่ม    -  A     75-71 B+    70-66 B     65-61 C+    60-56 C    55-51 D+    50  D 
 

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.ตาํราและเอกสารหลกั(copy จากแผนการสอน 

      1.นิวัต ิเรืองพานิช .การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิงแวดล้อม.สํานักพมิพ์

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์.กรุงเทพฯ. . 

       .นิวัต ิเรืองพานิช .นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาต.ิสํานักพมิพ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.กรุงเทพฯ.

. 

 3.จิรากรณ์ คชเสนี .หลกันิเวศวทิยา.สํานักพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.กรุงเทพฯ. . 

 .Noel Korn,Editor .Human Evolution.Holt,Rinehart and Winston,Inc.USA.1973. 

 5.Erika Cudworth.Environment and Society.Routledge Taylor & Francis Group,USA.2003. 

 6.Paul R.Ehrlich and Other.Human Ecology .W.H.Freeman and Company,USA.1973. 

  

 

๒.เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

     - 
 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

หนังสอืพมิพร์ายวนั  รายสปัดาห ์ วารสารดา้นสงิแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิ

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 นิสิตผู้ลงทะเบยีนสามารถประเมินผลรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาเขตได้โดยตรง 

ทุกภาคการศึกษา 

๒.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

พจิารณาผลการเรยีน  และจากการประเมนิผลผา่นระบบสารสนเทศของนิสติ 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

ปรบัปรุงการสอนทุกปีการศกึษา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

พจิารณาผลการสอบของนิสติ  ผลงานจากรายงาน และงานทมีอบหมาย 



มคอ. ๓     
 

 ๖

๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 ทุกปีการศึกษาจากข้อมูลทีได้จากการประเมินการสอนของนิสิต และผลการเรียนในแต่ละภาค

การศึกษา 

  
 

 


