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รายละเอียดของรายวิชา 

วิชา 4031106  วิวัฒนาการ (Evolution) 
 

 
สรุปรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับรายวิชา 
การนําเทคโนโลยีมาใชเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 

  ไมไดดําเนินการ 
  มีการดําเนินการ ดังนี้ ใชการอัพโหลดไฟลวิดีโอ ลงใน Facebook ของรายวิชาเรียน ใน

เนื้อหาท่ีเขาใจยาก และมีการใชส่ือ Power point ประกอบการทําปฏิบัติการ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  ไมมีการวิจัย 
   มีการวิจัย (ช่ือ แหลงทุน งบประมาณ) โครงการวิจัยของอาจารยผูรวมสอน ผูชวย

ศาสตราจารย นิภาศักด์ิ คงงาม ช่ือโครงการการถายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปูนา 2563-2564 สวทช. 
สนับสนุนงบประมาณ 1120,000 บาท และ เรื่อง การพัฒนาการเล้ียงปูนาของชุมชน ดวยแผนนวัตกรรม 
ธนาคารปูนา กับ ดินดีอินทรียวิถีสุรินทร ภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเพื่อการ
พัฒนาทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 388,173 บาท 

*ระบุหมายเลขหนา 
การบูรณาการการเรียนการสอน (วิจัย, ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม, บริการวิชาการ) 

  ไมมีการบูรณาการ 
  มีการบูรณาการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ) เรื่องปูมีถ่ินกําเนิดด้ังเดิมมาจากไหน มีกี่สายพันธุ 

สปชีสของปู มีแหลงกําเนิดจากท่ีใด จัดจําแนกหมวดหมูแบบอนุกรมวิธานคูกับวิวัฒนาการของปูด้ังเดิมจน
ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอยางไร  
การนําความรู/ประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชพัฒนาการเรียนการสอน 

  ไมไดดําเนินการ 
  มีการดําเนินการ (ระบุหัวขอ/ประเด็นท่ีนํามาใช) ในหัวขอ  การใชกลอง เลนสขยาย ฟอสซิล

พืชและสัตว การจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตรวมกับแหลงยุคกําเนิดตามวิวัฒนาการและปฏิบัติการท่ีสอดคลองกับ
ทฤษฎี 

 
 

 
อนุมัติโดย........................................................................ 

                                     (นายเฉลา สําราญดี) 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

             7/ มิถุนายน/ 2564 
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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
คณะ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือวิชา :  4031106  วิวฒันาการ  (Evolution)  
2. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนช่ัวโมง  : 3 หนวยกิต  3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา กลุมวิชา เฉพาะดาน เอกบังคับ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน:  

ช่ืออาจารยนิภาศักด์ิ คงงาม ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
สถาน ท่ี ติดต ออาจารย  : ห อง  29416 โทร . 044-558344, 082-8547710 E-mail address 

Nipasak.k@srru.ac.th 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน :  
ภาคการศึกษาท่ี 1/2564  ช้ันปท่ี 2 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : 
 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน :  
สาขาวิชาชีววิทยา  ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏสุรินทร  หอง 29401 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

    หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา :  

1.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเกี่ยวกับความหมายของวิวัฒนาการ 
1.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจทฤษฎีวิวัฒนาการของชารล ดารวิน 
1.3 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเกี่ยวกับหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ  
1.4 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจวิวัฒนาการของพืช สัตว และมนุษย 
1.5 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจเกี่ยวกับตนไมวิวัฒนาการและชวงเวลา 
1.6 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจการจําแนกส่ิงมีชีวิต อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต             

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :  
พัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพการสอน รวมท้ังนักศึกษาสามารถ

นําความรูไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันหรือการทํางานในอนาคตได  
 
 

mailto:Nipasak.k@srru
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หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

มโนทัศนของดารวิน การเกิดส่ิงมีชีวิตชนิดใหมและความหลากหลาย ตนไมวิวัฒนาการและ
ชวงเวลา พันธุศาสตรประชากร การจําแนกส่ิงมีชีวิต อาณาจักรของส่ิงมีชีวิต  

            
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/       
งานภาคสนาม/      

การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 48 ช่ัวโมง      
ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม       
ความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

ไมมี การศึกษาดวยตนเอง          
6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 
 3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ  1 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
มาตรฐานการเรียนรู 

และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตยสุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตสํานึกและตระหนัก      
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาการและวิชาชีพ 
 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปญหา การทํางานกลุมและ
รายบุคคล การนําเสนองานหนา
ช้ันเรียน 
 

 
- ตรวจสอบการเขาช้ันเรียน     
การแตงกาย การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย   
- ปริมาณจากพฤติกรรม          
ในการทํางานและการสอบ          
เชน ไมลอกงานเพื่อน ไมทุจริต        
ในการสอบ 

2. ความรู 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
วิวัฒนาการ 
2. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎี
วิวัฒนาการ หลักฐานการเกิด
วิวัฒนาการ วิวฒันาการของพืช 
สัตว มนุษย การจัดจําแนก 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปญหา การทํางานกลุมและ
รายบุคคล การนําเสนองานหนา
ช้ันเรียน 
 

 
- งานท่ีมอบหมาย สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
- พิจารณารปูเลมรายงานและ  
การนําเสนอหนาช้ันเรียน 
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3. ทักษะทางปญญา 
1. สามารถแกปญหาใน                 
การทํารายกลุม และรายบุคคลได 
2. สามารถนําความรูท่ีไดนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปญหา การทํางานกลุมและ
รายบุคคล การนําเสนองานหนา
ช้ันเรียน 

 
- งานท่ีมอบหมาย สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
- พิจารณารปูเลมรายงานและ  
การนําเสนอหนาช้ันเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. พัฒนาทักษะภาวะความเปน
ผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นในฐานะผูนําและการเปน
สมาชิกท่ีดี 
2. พัฒนาทักษะความรับผิดชอบ
ตอตนเอง และมีความรับผิดชอบ
ในงานท่ีมอบหมาย 
3. พัฒนาทักษะในการสราง
ความสัมพันธระหวางผูเรียนเอง 
และผูสอน 

 
 
- มอบหมายงานรายกลุม และ
รายบุคคล 
- การนําเสนองานหนาช้ันเรียน 
 

 
 
- พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 
และรายงานท่ีนําเสนอ 
- แบบประเมินตอนเองและเพื่อน
รวมช้ันดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ทักษะการคิดคํานวณ      
ทางพันธุศาสตร 
2.  พัฒนาทักษะการใชภาษา           
ในการส่ือสารท้ังการพูด การฟง      
การแปล การเขียน   
3.  พัฒนาทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษในการทํา       
ความเขาใจ และคนควาหาความรู
เพิ่มเติม 
4. พัฒนาทักษะการสืบคน
ฐานขอมูลงานวิจัยท้ังภาษาไทย
และภาษาตางประเทศ 

 
 
 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปญหา การทํางานกลุมและ
รายบุคคล การนําเสนองานหนา
ช้ันเรียน 
- ใหนักศึกษานําเสนองานหนา
ช้ันเรียนโดยใชโปรแกรม Power 
point 
 

 
 
 
- การจัดทํารายงานและ         
การนําเสนองานหนาช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมในการอภิปราย 
ซักถาม และตอบปญหา 

 

 
 
 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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1.แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน/สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 
 

 

แนะนํารายวิชา 
- อธิบายวัตถุประสงคการเรียนรู 
- เกณฑการวัดผลประเมินผล 
- การใชหองปฏิบัติการ 

3 
 

- แจงแนวการสอน 
เกณฑการวัดผล 
ประเมินผล 
 

อ.ประภัสรา 
 

2 บทท่ี 1 บทนํา 
- ความหมายของวิวัฒนาการ 
- ประวัติการศึกษาและแนวความคิด
ดานวิวัฒนาการ 

3 
 

เอกสารประกอบ          
การบรรยายและ              
ส่ือ Power Point 

อ.ประภัสรา 
 
 

3 บทท่ี 2 หลักฐานประกอบการศึกษา
วิวัฒนาการ  
- อนุกรมวิธาน  
- บรรพชีวินวิทยาและซากดึกดํา
บรรพ 

3 เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ              
ส่ือ Power Point  

อ.ประภัสรา 
 

4 บทท่ี 3 ทฤษฎีวิวัฒนาการ 
- ทฤษฎีวิวัฒนาการจากอดีตถึง
ปจจุบัน 
- การคัดเลือกตามธรรมชาติและ          
การปรับตัว 
- ทฤษฎีวิวัฒนาการของชารล ดารวิน 

3 
 

เอกสารประกอบ              
การบรรยายและ              
ส่ือ Power Point 

อ.ประภัสรา 
 

5 บทท่ี 4 การเกิดสปชีสใหม 
- ชนิดของสปชีสและซับสปชีส 
- กําเนิดสปชีส 
- ประชากรและพันธุศาสตรประชากร 
- ความผันแปรของลักษณะทาง
พันธุกรรมในประชากร 

3 
 

เอกสารประกอบ          
การบรรยายและ              
ส่ือ Power Point 

อ.ประภัสรา 

6 บทท่ี 5 กําเนิดโลกและส่ิงมีชีวิต 
- โลกในยุคดึกดําบรรพ 
- กําเนิดของส่ิงมีชีวิต 
- วิวัฒนาการของยูคารีโอต 
- ตนไมวิวัฒนาการ 

3 
 

เอกสารประกอบ              
การบรรยายและ              
ส่ือ Power Point  

อ.ประภัสรา 

7 บทท่ี 6 วิวัฒนาการของสัตวเซลล
เดียวและสัตวหลายเซลลกลุมแรก 
- วิวัฒนาการของสัตวเซลลเดียว 
- สัตวหลายเซลลกลุมแรก 

3 
 

เอกสารประกอบ              
การบรรยายและ              
ส่ือ Power Point  

อ.ประภัสรา 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน กิจกรรมการเรียน   ผูสอน 
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ช่ัวโมง การสอน/สื่อท่ีใช 
8 สอบกลางภาคเรียน 3 - อ.ประภัสรา 
9 บทท่ี 7 วิวัฒนาการของสัตวไมมี

กระดูกสันหลัง 
- ระดับออกาไนเซชัน 
- การพัฒนาของเอมบริโอ 
- ชนิดของตัวออน 

3 เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ              
ส่ือ Power Point  
 

อ.ประภัสรา 

10 บทท่ี 8 วิวัฒนาการของสัตวมีกระดูก
สันหลังในน้ํา 
- โปรโตคอรเดต 
- วิวัฒนาการของปลาไมมีขากรรไกร 
- วิวัฒนาการของปลามีขากรรไกร 
- วิวัฒนาการของปลากระดูกออน
และปลากระดูกแข็ง 

3 
 

เอกสารประกอบ                 
การบรรยายและ                 
ส่ือ Power Point 

อ.ประภัสรา 

11 บทท่ี 9 การเปล่ียนแปลงของเปลือก
โลกและผลกระทบตอวิวัฒนาการ
ของสัตว 
- การเคล่ือนยายทวีป 
- ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
เปลือกโลกตอวิวัฒนาการ 

3 
 

เอกสารประกอบ             
การบรรยายและ               
ส่ือ Power Point 

อ.ประภัสรา 

12 บทท่ี 10 วิวัฒนาการของสัตวบก 
- การเปล่ียนแปลงจากสัตวน้ําสูสัตว
บก 
- วิวัฒนาการของสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก สัตวเล้ียงลูกดวยน้ํานม 

3 
 

เอกสารประกอบ             
การบรรยายและ               
ส่ือ Power Point  

อ.ประภัสรา 

13 บทท่ี 11 วิวัฒนาการของมนุษย 
- ญาติวงศของมนุษย 
- บรรพบุรุษของมนุษย 
- วิวัฒนาการของมนุษย 

3 
 

เอกสารประกอบ                 
การบรรยายและ                 
ส่ือ Power Point 
 

อ.ประภัสรา 

14 บทท่ี 12 วิวัฒนาการของพืช 
- พืชไมมีทอลําเลียง 
- พืชมีทอลําเลียง 
- พืชมีทอลําเลียงและมีเมล็ดท่ีเมล็ด
ไมไดอยูในผล และอยูในผล 

3 
 

เอกสารประกอบ               
การบรรยายและ              
ส่ือ Power Point  

อ.ประภัสรา 

15 บทท่ี 13 การจัดจําแนกส่ิงมีชีวิต 3 
 

เอกสารประกอบ               
การบรรยายและ              
ส่ือ Power Point  

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด จํานวน กิจกรรมการเรียน   ผูสอน 
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ช่ัวโมง การสอน/สื่อท่ีใช 
16 สอบปลายภาคเรียน 3 - อ.ประภัสรา 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

1.1,1.2,2.1,3.1 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

1.1,1.2,2.1,3.1,3.2, 
4.1,5.1,5.4 

คนควา การนําเสนองานหนาช้ันเรียน การทํางาน
กลุม การทํางานรายบุคคล ผลงาน การสงงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

1.1,1.2,2.1,3.1,4.1, 
5.4 

การเขาช้ันเรียน การแตงกาย การมีสวนรวมใน  
การอภิปราย การเสนอความคิดเห็น การถามและ
ตอบปญหาในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

 

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

งามพิศ  สัตยสงวน. 2547. มานุษยวิทยากายภาพวิวัฒนาการทางกายภาพและวัฒนธรรม.  
พิมพครั้งท่ี 5. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

นิตยา  เลาหะจินดา. 2539. วิวัฒนาการของสัตว. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพรั้วเขียว.  
ประดิษฐ  พงศทองคํา. 2550. พันธุศาสตรประชากรและปริมาณ. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ:  
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.                  

2. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม  
     ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
     เวบ็ไซตท่ีเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา   
 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ โดยนักศึกษาจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- การทดสอบยอย 
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน  
- ตอบแบบประเมินการสอน 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน:  
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 การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดังนี ้
 - ดูจากผลการเรียน การสอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

- จัดกิจกรรมในช้ันเรียนโดยใหมีการประเมินผูเรียน ผูสอน 
3. การปรับปรุงการสอน :  

นําผลการประเมินจากขอ 1 และขอ 2 ไปปรับปรุง ซึ่งสามารถทําไดโดยรวบรวมปญหาหรือ
ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  

  ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจาก               
การเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบกอนและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได
ดังนี้  

  - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา  
  - ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให

คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง              
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปหรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ตามขอ 4  
 - ปรับปรุงเอกสารการสอน  

- เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา   
ท่ีไดมาจากงานวิจัยของอาจารย 

 

 


