รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
4000117
นันทนาการทางการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4000117
(Recreation in Conservation of nature and Environment)
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ประเภทของรายวิชา รายวิชาการศึกษาทั่วไปจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์วรวุฒิ ธาราวุฒิ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
2557
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2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
มีความมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจความหมายของนันทนาการ สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม
รอบตัว สามารถจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้คงอยู่สืบต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจความหมายของนันทนาการกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้หลักการและวิธีการจัดโครงการนันทนาการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ในทางนันทนาการ ปัญหาของธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ ความสาคัญและความจาเป็นของการอนุรักษ์ การศึกษาเรื่องทิวทัศน์และ
ปัญหา การศึกษาลักษณะของแหล่งธรรมชาติประเภทต่าง ๆ กับลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การจัดโปรแกรม
นันทนาการที่เหมาะสม ข้อพึงปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมสารวจนอกสถานที่
3.2 จานวนคาบที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน

20 คาบ

ตามความประสงค์ของผู้สอน
รวมทัง้ ความประสงค์ของ
นักศึกษาทั้งกลุ่มและรายบุคคล

ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน

การศึกษา
ด้วยตนเอง

ศึกษาเรียนรู้
กิจกรรมด้วย
ตนเองเช่น งาน
อดิเรก การปลูก
ต้นไม้ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ตาม
ความสนใจของ
นักศึกษา 6 คาบ
ต่อสัปดาห์
3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.3.1 อาจารย์ประจาวิชาประกาศช่วงเวลาสาหรับให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาไว้ที่หน้าห้องทางานโรงยิม 2
3.3.2 นักศึกษาสามารถเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาตามเวลาที่ประกาศ
3.3.3 อาจารย์ประจาวิชาจัดเวลาให้คาปรึกษาตามความต้องการและความเหมาะสม
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู้ นอกจากมุ่งเน้นการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรและตามรายวิชาซึ่งให้
ความสาคัญในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิ ดชอบแล้ ว ผลการเรียนรู้ในวิชานี้ยังเน้นเรื่องของการปลูกฝังจิตสานึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 ผลการเรียนรู้ ขณะที่กาลังศึกษาวิชานี้และเมื่อสิ้นสุดการศึกษารายวิชานี้ นักศึกษาได้พัฒนา
คุณลักษณะหรือความสามารถดังนี้
4.1.1.1 มีวินัยและมีความรับผิดชอบ เช่น แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ เป็นต้น
4.1.1.2 รู้จักกิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ และเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
4.1.1.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดาเนินชีวิตและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.1.2 วิธีการสอน
4.1.2.1 กาหนดข้อตกลงหรือวินัยสาหรับการเรียนและวินัยในชั้นเรียนให้นักศึกษารับรู้ร่วมกัน
4.1.2.2 นักศึกษาได้รับความรู้ในการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ และทดลองจัดกิจกรรมดังกล่าว
ตามความสนใจของนักศึกษา
4.1.2.3 นักศึกษาเรียนรู้วิธีการจัดโครงการนันทนาการและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจาวัน
นอกจากนี้ยังสามารถนาไปปรับใช้ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
4.1.3 วิธีการประเมินผล
4.1.3.1 ประเมินจากการสั งเกตพฤติกรรมรายบุคคล/รายกลุ่ม เป็นรายสัปดาห์และประมวลผลการสังเกต
ตลอดภาคเรียน
4.1.3.2 ประเมินจากผลงาน จากการแสดงความคิด การรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
4.1.3.3 ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการสอบปลายภาคและการจัดกิจกรรมนันทนาการ
4.2 กระบวนการเรียนรู้
4.2.1 วัตถุประสงค์หรือผลของการเรียนรู้
4.2.1.1 นักศึกษาสามารถเข้าใจและมีความสามารถในการจัดกิจกรรมนันทนาการได้
4.2.1.2 นักศึกษามีความสามารถในการเป็นผู้นากลุ่ม และสามารถทางานร่วมกันเป็นทีมได้
4.2.1.3 นักศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะในการทางานอดิเรกของตนเอง
4.2.2 วิธีการสอน
4.2.2.1 บรรยายร่วมกับการทางานกลุ่ม และมอบหมายงานเป็นรายบุคคล
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4.2.3 วิธีการประเมินผล
4.2.3.1 ประเมินผลจากการจัดโครงการนันทนาการ
4.2.3.2 สังเกตจากการมีส่วนร่วมโดยมีข้อเสนอแนะ และคาแนะนาเพื่อให้นักศึกษานาไปปรับปรุงตนเองได้
4.2.3.3 ประเมินจากผลงานการค้นคว้า และการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4.2.3.4 สอบปลายภาคเรียน
4.3 ทักษะทางปัญญา
4.3.1 ผลการเรียนรู้
4.3.1.1 นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยเรียนรู้จากการสังเกต รู้จักตนเอง รู้จักสังคม
สภาพแวดล้อมสามารถคิดแบบเชื่อมโยง เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสังคมสภาพแวดล้อม
4.3.1.2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ตนเอง จัดกิจกรรมยามว่ างที่เหมาะสมกับตนเอง รวมทั้งการแก้ปัญหา
อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3.2 วิธีการสอน
4.3.2.1 การจัดโครงการนันทนาการ การตั้งคาถาม ฯลฯ
4.3.2.2 ให้นักศึกษาจัดกิจกรรมงานอดิเรกยามว่างของตนเอง
4.3.3 วิธีการประเมินผล
4.3.3.1 การนาเสนอผลงานจากการรายงาน การค้นคว้าและบทสรุปการทากิจกรรมจากการคิดแบบต่างๆ
4.3.3.2 การนาเสนอหน้าชั้นเรียน
4.3.3.3 การสอบปลายภาคเรียน
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 ผลการเรียนรู้
4.4.1.1 มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาในทางสร้างสรรค์
4.4.1.2 มีภาวะผู้นาแสดงความสามารถในการทางานร่วมกับบุคคลอื่น
4.4.1.3 มีความรับผิดชอบทั้งงานในส่วนของตนเองและในส่วนที่จะเป็นงานของส่วนรวมและในส่วนของสังคม
4.4.1.4 มีความเข้าใจและยอมรับในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา แรงจูงใจ
ความมุ่งหวัง ฯลฯ
4.4.2 วิธีการสอน
4.4.2.1 มอบหมายงานค้นคว้าทั้งรายบุคคลและงานกลุ่มให้นักศึกษาทาทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
4.4.2.2 ให้ทดลองทางานในลักษณะการวิเคราะห์ หรือทดลองจัดโครงการนันทนาการอย่างมีระบบมีการ
นาเสนอในชั้นเรียน
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1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
คาบ
3
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กิจกรรมการเรียนการสอน
 บรรยาย
 ระดมพลังสมอง
 ทาความเข้าใจและแสดงความ
คิดเห็นในการเรียนและพฤติกรรม
ที่คาดหวัง
 บรรยายเชิงอภิปราย

1

ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรียนการสอน
- แนวการสอน/เนื้อหาสาระ
- กิจกรรมการเรียนการสอน
- การวัดผลประเมินผล

2

ความหมาย และความสาคัญของ
นันทนาการ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 เกมส์ นันทนาการ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

3
6

 บรรยายเชิงอภิปราย
 แบ่งกลุ่มค้นคว้าอภิปราย
และนาเสนอ
 ฝึกปฏิบัติโดยการจัดกิจกรรมนันทนาการ

5-6

การจัดโปรแกรมนันทนาการ
- เขียนโปรแกรมการจัดโครงการ
นันทนาการ

6

7

ความสาคัญ ปัญหา และการอนุรักษ์ทิวทัศน์
- งานอดิเรก

3

8

สัปดาห์สอบกลางภาค

 บรรยายเชิงอภิปราย
 แบ่งกลุ่มอภิปราย
 ฝึกปฏิบัติโดยทดลองเขียนโปรแกรม
นันทนาการ
 บรรยายสรุป
 ฝึกปฏิบัติโดยทดลองวาดภาพตามอุดม
คติ
 บรรยายสรุป
ไม่มีการสอบกลางภาค โดยให้นักศึกษาเตรียม
งานที่ได้รับมอบหมาย
 บรรยาย
 ระดมพลังสมอง
 อภิปราย สรุป

3-4

9-10

ปัญหาของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6

- ขยะมูลฝอย
- มลพิษทางอากาศ
- มลพษทางเสียง
11-12

13-15

การอนุรักษ์ธรรมชาติ
-ทรัพยากรดิน
-ทรัพยากรน้า
- พลังงาน
โครงการนันทนาการ
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6

 บรรยาย
 ระดมพลังสมอง
 แบ่งกลุ่มอภิปรายและนาเสนอ

9

 บรรยาย
 ฝึกปฏิบัติโดยทดลองจัดโปรแกรม
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-6นันทนาการ

- จัดโครงการนันทนาการ
- ศึกษารวบรวมข้อมูล

16
สอบปลายภาค
แผนทีก่ ระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1.
2.ความรู้
คุณธรรม
จริ ยธรรม

1

4000117
นั น ท น า ก า ร ท า ง ก า ร
อนุ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

2

1

2

3

4

3.ทักษะทาง

4.ทักษะ

5.ทักษะ

ปัญญา

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่ อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

1

2

3

2

3

2

3

              

เกณฑ์ ตัดสิ นผลการเรียน
เกรด
คะแนน/ช่วงคะแนน
A
85-100
+
B
80-84
B
75-79
C+
70-74
C
65-69
D+
60-64
D
55-59
F
0-54
I
คะแนนไม่สมบูรณ์
U
S
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ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

หมายเหตุ

ส่ งงานให้ครบ
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-72. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

พฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น ตรงต่อเวลา การ สัปดาห์ที่ 1-15
แต่งกาย การเข้าเรียน
การศึกษาค้นคว้าจัดโครงการนันทนาการและ สัปดาห์ที่ 5-15
กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมงานอดิเรก
สัปดาห์ที่ 7

10%

กิจกรรมเกมส์ นันทนาการ
สอบปลายภาค

15%
30%

สัปดาห์ที่ 3-4
สัปดาห์ที่ 16

30%
15%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
นิวัติ เรืองพานิช. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์รั้วเขียว
2537.
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และพิเศษ เสนาวงษ์. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ, 2548.
สมบัติ กาญจนกิจ. นันทนาการชุมชนและโรงเรียน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2542
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
7.1.1 จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้สอนกับนักศึกษาในตอนท้ายของการเรียนแต่ละครั้ง
7.1.2 จากแบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาของคณะครุศาสตร์
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
7.2.1 การสังเกตการสอนของผู้สอนและคณาจารย์ที่รับผิดชอบ
7.2.2 ผลการทางาน รายงานการศึกษาค้นคว้าจากงานรายบุคคล งานกลุ่ม
7.2.3 ผลการสอบปลายภาคเรียนและการทบทวนผลการเรียนรู้ตอนเริ่มเรียนแต่ละครั้ง
7.2.4 การสะท้อนผลการเรียนจากนักศึกษาและจากผู้อื่นโดยวิธีต่างๆ
7.3 การปรับปรุงการสอน
7.3.1 การสัมมนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
7.3.2 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
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-87.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
7.4.1 มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา
7.4.2 รายงานผลการตรวจสอบข้อ 7.4.1 ต่อคณะกรรมการ
7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
7.5.1 นาผลการประเมินการสอนของนักศึกษา การสังเกตการณ์สอนของทั้งผู้สอนและคณาจารย์
ที่รับผิดชอบ รวมทั้งผลจากการประชุมสัมมนา มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชานี้ทุกปี
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