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รหัสวิชา 4031106 ชื่อวิชา  สัตววทิยา (Zoology) 
 

 
สรุปรายละเอียดท่ีเก่ียวของกับรายวิชา 
การนําเทคโนโลยีมาใชเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน 

  ไมไดดําเนินการ 
  มีการดําเนินการ ดังนี้  
1. เนนกระบวนการเรียนการสอนโดยสอนผานโปรแกรมออนไลน เพื่อรักษามาตรการ social distancing 

(พรก. ฉุกเฉิน จาก COVID19)  
2. มีการติดตอส่ือสารงานทาง Facebook, line  พรอมท้ังสงงานโดย Facebook, E-mail, Dropbox การ

นําเสนองานโดยวิดีโอ Presentation เพื่อลดการใชกระดาษ  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  ไมมีการวิจัย 
  มีการวิจัย (ช่ือ แหลงทุน งบประมาณ) ช่ือโครงการการถายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงปูนา 2563-2564 

สวทช. สนับสนุนงบประมาณ 1120,000 บาท และ เรื่อง การพัฒนาการเล้ียงปูนาของชุมชน ดวยแผนนวัตกรรม 
ธนาคารปูนา กับ ดินดีอินทรียวิถีสุรินทร ภายใตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 388,173 บาท 

*ระบุหมายเลขหนา 
การบูรณาการการเรียนการสอน (วิจัย , ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม , บริการวิชาการ) 

   ไมมีการบูรณาการ 
 มีการบูรณาการ (ระบุกิจกรรม/โครงการ) มีการบูรณาการเรียนการสอนสูงานบริการวิชาการ 

การศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคสัตวในทฤษฎี โครงการบรกิารวิชาการของสาขา และ โครงการบริการวิชาการของ
คณะฯ ตามบริบทวิถีวัฒนธรรมใน การพัฒนาทองถ่ิน การศึกษาโครงสรางของปูนา การเจริญเติบโตของปูนา การจัด
จําแนกปูนาในดานชีววิทยาของปู เกี่ยวของกับอาณจักรจองสัตว การจัดระบบนิเวศท่ีสามารถตอยอดเห็นไปถึง
การจัการบริหารการเล้ียงปูนาจริงในชุมชน การสตัฟฟปูนา 
การนําความรู/ประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชพัฒนาการเรียนการสอน 

  ไมไดดําเนินการ 
  มีการดําเนินการ (ระบุหัวขอ/ประเด็นท่ีนํามาใช).....นักศึกษากลุมท่ีเรียนเปนนักศึกษาระดับช้ันปท่ี 3 จึง

มีประสบการณในการลงพื้นท่ีบริการวิชาการท้ังในระดับสาขาและในระดับคณะและชุมชน จะสามารถนํา
ประสบการณดังกลาวท้ังของผูสอนและผูเรียนมาวิเคราะหอภิปรายการปฏิบัติจริงและเปรียบเทียบพัฒนาเพิ่มกับ
ตัวอยางในหองเรียนและสถานการณจริง 

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

                                                    (นายเฉลา สําราญดี) 
         ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

 
 



 

 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  : รหัสวิชา... 4031301...... 
ช่ือวิชา (ภาษาไทย)..สัตววิทยา.... 
ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ)  Zoology  

 

2. จํานวนหนวยกิต : บรรยาย- ปฏิบัติ 3(2-3-5) 
 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
  วิชาศึกษาท่ัวไป   วิชาเอกบังคับ   วิชาเอกเลือก   วิชาเลือกเสรี 
 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา /อาจารยผูสอน  
 4.1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิภาศักด์ิ คงงาม  
          สังกัด สาขาวิชา วท.บ.ชีววิทยา/ ภาควิชา วิทยาศาสตรพื้นฐาน  
       สถานท่ีติดตอผูสอน หองพัก 29416 อาคาร 29 เบอรโทรศัพท 082-8547710 
           อีเมลล Nipasak.k@srru.ac.th  
 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษา 1 /2564 ช้ันปท่ีเรียน 3 
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 
 : 4031101 ชีววิทยา 1 หรอื 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  ไมม ี
 

8. สถานท่ีเรียน   
หองเรียน 29411 อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 

 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 วันท่ี 27 /เดือนพฤษภาคม /ป 2563 ท่ีปรับปรุง และวันท่ีเปดภาคการศึกษา 14 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

หมวดท่ี 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา :  
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของการใชหองบรรยายและ 

หองปฏิบัติการได 
1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานชีววิทยาของสัตว เซลล เนื้อเยื่อ การจําแนกประเภท การศึกษาดาน

สัณฐานวิทยา  กายวิภาค  สรีรวิทยา   
1.3 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจการสืบพันธุ การเจริญเติบโต นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ การรวบรวมและเก็บ

ตัวอยางสัตว  การศึกษาภาคสนาม เขาใจความสัมพันธวิถีชุมชนท่ีมีความหลากหลายของสัตวในทองถ่ิน 
1.4 เพื่อใหนักศึกษามีความรูในแนวกวางทางชีววิทยา เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเขาใจผลกระทบ 

ของเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเกี่ยวของ  
 1.5 แสดงความรับผิดชอบในการทํางานกลุม และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น 
 1.6 สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข  และการแสดงทางสถิติ ตอส่ิงท่ีเกี่ยวของอยางสรางสรรค 
 1.7 สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีในการส่ือสารไดอยางเหมาะสม  
2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อเพิ่มความรูภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติใหมากข้ึน 

 

ประเด็นท่ีพัฒนา/
ปรับปรุง 

วัตถุประสงค 
ในการพัฒนา/ปรับปรุง 

วิธีการประเมินและ 
ผลการประเมินคร้ังท่ีผานมา 

ตามท่ีระบุใน มคอ.5 

การพัฒนา/ 
ปรับปรุงในคร้ังนี้ 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 
 
 

หมวดท่ี 3   ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 ชีววิทยาของสัตว   เซลล   เนื้อเยื่อ   การจําแนกประเภท  การศึกษาดานสัณฐานวิทยา  กายวิภาค  สรีรวิทยา  
การสืบพันธุ  การเจริญเติบโต  นิเวศวิทยาของสัตว วิวัฒนาการ   การสํารวจรวบรวม ความหลากหลาย การใช
ประโยชนจากสัตวในทองถ่ิน และเก็บตัวอยางสัตว  การศึกษาภาคสนาม 
 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

 ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวยตนเอง 
* 1 คาบ = 50 นาที 

บรรยาย  
(ชม./ภาคเรียน) 

สอนเสริม  
(ชม./ภาคเรียน) 

การฝกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน (ชม./ภาคเรียน) 

การศึกษาดวยตนเอง 
(ชม./ภาคเรียน) 

30 15 30 ชม. 75 ชม.  
 



 

 
 

 
3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  - ระบุจํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ันเรียน และวิธีการ
ส่ือสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา  

- 3 ช่ัวโมง/สัปดาห   
 

หมวดท่ี 4   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับท่ีระบุไวในแผนท่ี
แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ดังนี้
ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะสาขา 

(Curriculum  Mapping) 
• ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาของหมวดวิชาเฉพาะดาน  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 

มวิชาเอก) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะ 
ทางปญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการ
เรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชาเอกบังคับ                         
4031301 สัตววิทยา                         

 
การพัฒนาผลการเรียนรู 

 

มาตรฐานการเรียนรู 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัย มีความตรงตอเวลา  
และความรับผิดชอบตอตนเองและ
สังคม 
1.2 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม  
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย
สุจริต 

 
-  บรรยายพรอมยกตัวอยาง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมท่ีเกี่ยวของ 
-  อภิปรายกลุม 
-  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยาง
ท่ีเกี่ยวของ 
 

 
1.1 พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ี
ไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและ
ตรงเวลา      
1.2 มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํา
รายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม                   
1.3 ประเมินผลการนําเสนอรายงานท่ี
มอบหมาย 



 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.3 เคารพสิทธิและรับฟ ง คว าม
คิดเห็น ของผูอื่นรวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย                     
1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ                                       
1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 

2. ความรู 
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับชีววิทยาของ
สัตว เซลล   เนื้อเยื่อ   การจําแนก
ประเภท  การศึกษาดานสัณฐาน
วิทยา  กายวิภาค  สรีรวิทยา   
2. เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและ
สามารถการจําแนกประเภท  
การศึกษาดานสัณฐานวิทยา  กาย
วิภาค  สรีรวิทยา  การสืบพันธุ  การ
เจริญเติบโต  นิเวศวิทยาของสัตว 
วิวัฒนาการ   การรวบรวมและเก็บ
ตัวอยางสัตว  การศึกษาภาคสนาม 
ประโยชนท่ีหลากหลายของสัตวท่ีมี
ตอมนุษยและสภาพแวดลอม 

 
- ผูสอนบรรยายเนื้อหา ตาม
คําอธิบายรายวิชาสัตววิทยา 
-  ผู สอนนํา ตัวอย างจริ งมาให
ผู เรียนแตละคนทําใบกิจกรรม
เรื่อง ชีววิทยาของสัตว   เซลล   
เนื้อเยื่อ   การจําแนกประเภท  
การศึกษาดานสัณฐานวิทยา  กาย
วิภาค  สรีรวิทยา  การสืบพันธุ  
การเจริญเติบโต  นิเวศวิทยาของ
สัตว วิวัฒนาการ   การรวบรวม
และเก็บตัวอยางสัตว  การศึกษา
ภาคสนาม 
- ผูสอนอภิปรายเติมเต็มและ
อธิบายความรูเกี่ยวกับ 
เนื้อหาวิชาสัตววิทยา 
- มอบหมายใบกิจกรรม โดยการ
รวมกันวิเคราะหและสรุปความรู
ท่ีไดจากการศึกษาภาคสนาม  
- จัดทําผังมโนทัศน เกี่ยวกับ
เนื้อหาในรายวิชา และสงตัวแทน
นําเสนอหนาช้ันเรียน/หรือ 
Facebook กลุม                        
- ผูสอนและผูเรียนในช้ันเรียน
วิเคราะห เสนอแนะผลงานท่ี
เพื่อนนําเสนอ โดยการเขียน
ขอเสนอแนะในกระดาษโนตและ

 
- พิจารณาจากการบานหรืองานท่ี
มอบหมาย สอบกลางภาค สอบปลาย
ภาค 
- การนําเสนอการคนควาขอมูลท่ี
เกี่ยวของ 
- พิจารณารปูเลมรายงานและ  การ
นําเสนอหนาช้ันเรียน 
 
- จากการทดสอบจากขอเขียน และบท
ปฏิบัติการ จากตัวอยางใน
หองปฏิบัติการและภาคสนาม  
 
 



 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

นําติดบอรดเสนอแนะความ
คิดเห็นของแตละกลุม 
- ผูเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับ
ความรูท่ีไดรับ และรวมกันจัดทํา
เปนรายงาน 
 

3. ทักษะทางปญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและ
วิธีการทางวิทยาศาสตร 
2. สามารถนําความรูท่ีไดนําไป
ประยุกตใชกับสถานการณตาง ๆ ได
อยางเหมาะสมและถูกตอง 
3. มีความใฝรู สามารถวิเคราะหและ
สังเคราะหความรูจากแหลงตาง ๆ ท่ี
หลากหลายไดอยางถูกตอง 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม ตอบ
ปญหา การทํางานกลุมและ
รายบุคคล การนําเสนองานหนา
ช้ันเรียน 
- ฝกใหจัดจําแนกสัตวดวยตัวเอง 
เมื่อประสบปญหา ใหแกไขดวย
ตัวเอง หรือระดมความคิด ศึกษา 
คนควาเพิ่มเติมเพื่อแกปญหา 
 
 

 
- ใหผู เรียนประเมินกระบวนการและ
ผลงานของตนเองและของเพื่อน 
- ใหผูเรียนวิเคราะหส่ิงท่ีควรปรับปรุง
แกไขท้ังในการสํารวจตรวจสอบ ท้ัง
กระบวนการและองคความรูของตนเอง 
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. พัฒนาทักษะภาวะความเปนผูนํา 
โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นใน
ฐานะผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี 
2. พัฒนาทักษะความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และมีความรับผิดชอบในงาน
ท่ีมอบหมาย 
3. พัฒนาทักษะในการสราง
ความสัมพันธระหวางผูเรียนเอง และ
ผูสอน 

 
 
- มอบหมายงานรายกลุม และ
รายบุคคล 
- การนําเสนองานหนาช้ันเรียน 
 

 
 
- พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม และ
รายงานท่ีนําเสนอ 
- แบบประเมินตนเองและเพื่อนรวมช้ัน
ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1.  ทักษะการคิดคํานวณทางดาน
สถิติ เพื่อวิเคราะหประมวลผลการ
แกปญหาและนําเสนอขอมูล 

 
 
 
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเองจาก website ส่ือการ
สอน e-learning และทํารายงาน 
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติ

 
 
 
- การจัดทํารายงานและการนําเสนองาน
หนาช้ันเรียน 
- การมีสวนรวมในการอภิปราย ซักถาม 
และตอบปญหา 



 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.  พัฒนาทักษะการใชภาษา           
ในการส่ือสารท้ังการพูด การฟง      
การแปล การเขียน   
3.  พัฒนาทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษในการทําความเขาใจ
กับงานวิจัย 
4. พัฒนาทักษะการสืบคนฐานขอมูล
งานวิจัยท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

อางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ี
นาเช่ือถือ                          
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหท่ีสอน จํานวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช รวมท้ังอาจารยผูสอน  ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา 
 

สัปดาห
ท่ี 

เร่ือง/หัวขอ จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ผลการเรียนรู 
5 ดาน 

หมาย
เหตุ 

1 - แนะนํารายวิชา  
 

3 - แนะนํารายวิชา 
- อธิบายวัตถุประสงคการเรียนรู 
- เกณฑการวัดผลประเมินผล 

ขอ 1.1, 
2.1,4.4 

 

2 บทนํา ชีววิทยาของสัตว    5 - บรรยาย  
 

ขอ 1.1, 
2.1,4.4 

 

3 บทท่ี 2 การจัดจําแนกใน
อาณาจักรสัตว - กลุม 
ประเภท ชนิดสัตว 
บทท่ี 3 ไฟลัมโพรโทซัว 
(Protozoa) 
 

5 - Power Point, Internet 
การซักถามและ ทําปฏิบัติการ 

ขอ 1.1, 
2.1,4.4 

 

4 
 

บทท่ี 4 ไฟลัมพอริเฟอรา 
(Porifera) 
บทท่ี 5 ไฟลัมซีเลนเทอรา
ตา (Coelenterata) หรือ
ไนดาเรีย (Cnidaria) 
 

5 - Power Point, Internet 
การซักถามและ ทําปฏิบัติการ 

ขอ 1.1, 
2.1,4.4,5.1 

 



 

 
 

5 บทท่ี 6 ไฟลัมแพลทีเฮล
มินทิส (Platyhelminthes) 
บทท่ี 7 ไฟลัมนีมาเฮล
มินทิส
(Nemathelminthes) 
หรือนีมาโทดา 
(Nematoda) 

5 - Power Point, Internet 
การซักถามและ ทําปฏิบัติการ 

ขอ 1.1, 
2.1,4.4,5.4 

 

6-7 
 

 บทท่ี 8 ไฟลัมแอนเนลิดา 
(Annelida) 

10 Power Point, Internet, วิดีทัศน 
การซักถาม  

ขอ 1.1, 
2.1,4.4 

 

8 
 

สอบกลางภาค - แบบทดสอบ -  

9 บทท่ี 9 ไฟลัมมอลลัสคา 
(Mollusca) 
บทท่ี 10 ไฟลัมอารโทรโพ
ดา (Arthropoda) 
 

5 - บรรยาย  
- ปฏิบัติการ 

ขอ 1.1, 1.3,1.4, 
2.1,4.4 

 

10 บทท่ี 11 ไฟลัมเอไดโนเดอร
มาตา (Echinodermata)  
บทท่ี 12 ไฟลัมคอรดาตา 
(Chordata) 
 

5 - บรรยาย  
- ปฏิบัติการ   

ขอ 1.1, 
2.1,4.4 

 

11 นิเวศวิทยาของสัตว 
ปฏิบัติการ  นิเวศวิทยาของ
สัตว และวิวัฒนาการ 

5 - บรรยาย  
- ปฏิบัติการ   

ขอ 1.1, 
2.1,4.4, 

 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน   การสอน/สื่อท่ี
ใช 

ผลการเรียนรู 
5 ดาน 

หมาย
เหตุ 

12 บทท่ี 13 บทปฏิบัติการสัตว
วิทยา การสํารวจรวบรวม
และเก็บตัวอยางสัตว  การ
เก็บตัวอยางสัตว 

5 - บรรยาย 
- วิดีทัศน 

ขอ 1.1, 
1.3,1.4, 
2.1,4.4 

 

13-14 
 

ปฏิบัติการการศึกษา
ภาคสนาม 
 

5 - บรรยาย  
- ปฏิบัติการ   

ขอ 1.1, 
2.1,4.4, 

 

15 นําเสนองานหนาช้ันเรียน 5 ส่ือจากช้ินงาน (เก็บตัวอยางสัตว) ขอ 1.1, 
2.1,4.4, 

 

16 สอบปลายภาคเรียน 3 -   



 

 
 

 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาหท่ีประเมิน และ
สัดสวนของการประเมิน 
 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาห 
ท่ีประเมิน 

สัดสวนการ
ประเมิน 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 (ขอ 1.1, 1.2) 

1. ความตรงตอเวลาในการเขาเรียน, การสงงาน 
2. การใหความเคารพตอช้ันเรียน โดยแตงกายสุภาพ 
เหมาะสม 
3. การถามตอบในหองเรียน/ต้ังคําถามในหองเรยีน 
4. การแกไขปญหาเฉพาะหนา  

1-16 20 % 

2. ความรู 
(ขอ 2.1, 2.2, 2.3) 

1. สังเกตการณมีสวนรวมในหองเรียน การถามตอบ 
แสดงความคิดเห็น  
2 . ทดสอบยอย 
3. สอบกลางภาค 
4. รายงาน และสมุดจดบันทึก 

1-16 30 % 

3. ทักษะทางปญญา (ขอ 
3.1,3.2)  

1. สังเกตการณมีสวนรวมในหองเรียน การถามตอบ 
แสดงความคิดเห็น  
2.  ทดสอบยอย 
3. สอบกลางภาค 
4. รายงาน และสมุดจดบันทึก 

1-16 20 % 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และความ
รับผิดชอบ ( ขอ 4.1) 

1 . สังเกตการณมีสวนรวมในหองเรียน การถามตอบ 
แสดงความคิดเห็น  
2. การถามตอบในหองเรียน/ต้ังคําถามในหองเรียน 
3. การแกไขปญหาเฉพาะหนา  กระบวนการจัดทํา
รายงาน การนําเสนองานและการทํางานรวมกนั 

1-16 10 % 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอ 
5.1, 5.2) 

1 . สังเกตการณมีสวนรวมในหองเรียน การถามตอบ 
แสดงความคิดเห็น  
2. ทดสอบยอย 
3. สอบกลางภาค 
4. รายงาน และสมุดจดบันทึก 

1-16 20 % 

 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จส้ินภาคการศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน:  
 การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดังนี ้
 - ดูจากผลการเรียน การสอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

- จัดกิจกรรมในช้ันเรียนโดยใหมีการประเมินผูเรียน ผูสอน 
3. การปรับปรุงการสอน :  

นําผลการประเมินจากขอ 1 และขอ 2 ไปปรับปรุง ซึ่งสามารถทําไดโดยรวบรวมปญหาหรือขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุง 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  

  ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรูใน
รายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบกอน
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้  

  - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา  
  - ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ 

และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
ขอ 4  
 - ปรับปรุงเอกสารการสอน  

- เปล่ียนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหาท่ีไดมาจาก
งานวิจัยของอาจารย



   

 


	หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
	2. จำนวนหน่วยกิต : บรรยาย- ปฏิบัติ 3(2-3-5)
	5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
	ภาคการศึกษา 1 /2564 ชั้นปีที่เรียน 3
	ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
	6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)
	7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  ไม่มี
	ห้องเรียน 29411 อาคาร 29 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
	หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
	1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา :
	2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
	หมวดที่ 3   ลักษณะและการดำเนินการ

	1. คำอธิบายรายวิชา
	หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

	1.  แผนการสอน
	หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

