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รหัสวิชา 4031301 ชือ่วิชา  สตัววิทยา (Zoology) 
 

 
สรุปรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชา 
การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
  มีกำรด ำเนินกำร ดังนี้  
1. เน้นกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยสอนผ่ำนโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือรักษำมำตรกำร social 

distancing (พรก. ฉุกเฉิน จำก COVID19)  
2. มีกำรติดต่อสื่อสำรงำนทำง Facebook, line  พร้อมทั้งส่งงำนโดย Facebook, E-mail, Dropbox 

กำรน ำเสนองำนโดยวิดีโอ Presentation เพ่ือลดกำรใช้กระดำษ  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  ไม่มีกำรวิจัย 
  มีกำรวิจัย (ชื่อ แหล่งทุน งบประมำณ) ชื่อโครงกำรกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเลี้ยงปูนำ 2563-

2564 สวทช. สนับสนุนงบประมำณ 1120,000 บำท และ เรื่อง กำรพัฒนำกำรเลี้ยงปูนำของชุมชน ด้วยแผน
นวัตกรรม ธนำคำรปูนำ กับ ดินดีอินทรีย์วิถีสุรินทร์ ภำยใตโ้ครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์เพ่ือ
กำรพัฒนำท้องถิ่นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 งบประมำณ 388,173 บำท 

*ระบุหมำยเลขหน้ำ 
การบูรณาการการเรียนการสอน (วิจัย , ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม , บริการวิชาการ) 

   ไม่มีกำรบูรณำกำร 
 มีกำรบูรณำกำร (ระบุกิจกรรม/โครงกำร) มีกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนสู่งำนบริกำรวิชำกำร 

กำรศึกษำสัณฐำนวิทยำ กำยวิภำคสัตว์ในทฤษฎี โครงกำรบริกำรวิชำกำรของสำขำ และ โครงกำรบริกำร
วิชำกำรของคณะฯ ตำมบริบทวิถีวัฒนธรรมใน กำรพัฒนำท้องถิ่น กำรศึกษำโครงสร้ำงของปูนำ กำรเจริญเติบโต
ของปูนำ กำรจัดจ ำแนกปูนำในด้ำนชีววิทยำของปู เกี่ยวข้องกับอำณจักรจองสัตว์ กำรจัดระบบนิเวศที่สำมำรถ
ต่อยอดเหน็ไปถึงกำรจักำรบริหำรกำรเลี้ยงปูนำจริงในชุมชน กำรสตัฟฟ์ปูนำ 
การน าความรู้/ประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

  ไม่ได้ด ำเนินกำร 
  มีกำรด ำเนินกำร (ระบุหัวข้อ/ประเด็นที่น ำมำใช้).....นักศึกษำกลุ่มที่เรียนเป็นนักศึกษำระดับชั้นปี

ที่ 3 จึงมีประสบกำรณ์ในกำรลงพ้ืนที่บริกำรวิชำกำรทั้งในระดับสำขำและในระดับคณะและชุมชน จะสำมำรถ
น ำประสบกำรณ์ดังกล่ำวทั้งของผู้สอนและผู้เรียนมำวิเครำะห์อภิปรำยกำรปฏิบัติจริงและเปรียบเทียบพัฒนำ
เพ่ิมกับตัวอย่ำงในห้องเรียนและสถำนกำรณ์จริง 

 
         

          อนุมัติโดย........................................................................ 
                                            (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สยำม ระโส) 

         ประธำนหลักสูตรสำขำวิชำวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำชีววิทยำ 
 



 

 
 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  : รหัสวชิำ... 4031301...... 
ชื่อวิชำ (ภำษำไทย)..สัตววิทยำ.... 
ชื่อวิชำ (ภำษำอังกฤษ)  Zoology  

 

2. จ านวนหน่วยกิต : บรรยำย- ปฏิบัติ 3(2-3-5) 
 

3. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา 
  วิชำศึกษำท่ัวไป   วิชำเอกบังคับ   วิชำเอกเลือก    วิชำเลือกเสรี 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา /อาจารย์ผู้สอน  
 4.1 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นภิำศักดิ์ คงงำม  
          สังกัด สาขาวิชา วท.บ.ชีววิทยา/ ภาควิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  
       สถำนที่ติดต่อผู้สอน ห้องพัก 29416 อาคาร 29 เบอร์โทรศัพท์ 082-8547710 
           อีเมลล์ Nipasak.k@srru.ac.th  
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภำคกำรศึกษำ 1 /2565 ชั้นปีที่เรียน 3 
ตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตร วิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระยะเวลำ 1 ภำคกำรศึกษำ 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 : 4031101 ชวีวทิยำ 1 หรอื 4031107 ชีววิทยำพ้ืนฐำน 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน   
ห้องเรียน  29419 อำคำร 29 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์ 

 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 วันที่ 27 /เดือนพฤษภำคม /ปี 2563 ที่ปรับปรุง และวันที่เปิดภำคกำรศึกษำ 14 มิถุนำยน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หมวดที ่2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา :  
1.1 เพ่ือให้นักศึกษำมีวินัย ตรงต่อเวลำ ปฏิบัติตำมกฎระเบียบและข้อบังคับของกำรใช้ห้องบรรยำย

และ 
ห้องปฏิบัติกำรได ้

1.2 เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้พ้ืนฐำนชีววิทยำของสัตว์ เซลล์ เนื้อเยื่อ กำรจ ำแนกประเภท กำรศึกษำ
ด้ำนสัณฐำนวิทยำ  กำยวิภำค  สรีรวิทยำ   

1.3 เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำใจกำรสืบพันธุ์ กำรเจริญเติบโต นิเวศวิทยำของสัตว์ วิวัฒนำกำร กำรรวบรวม
และเก็บตัวอย่ำงสัตว์  กำรศึกษำภำคสนำม เข้ำใจควำมสัมพันธ์วิถีชุมชนที่มีควำมหลำกหลำยของสัตว์ในท้องถิ่น 

1.4 เพ่ือให้นักศึกษำมีควำมรู้ในแนวกว้ำงทำงชีววิทยำ เล็งเห็นกำรเปลี่ยนแปลงและเข้ำใจผลกระทบ 
ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 1.5 แสดงควำมรับผิดชอบในกำรท ำงำนกลุ่ม และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงรำบรื่น 
 1.6 สำมำรถวิเครำะห์เชิงตัวเลข  และกำรแสดงทำงสถิติ ต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
 1.7 สำมำรถใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยีในกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ภำคทฤษฎีและทักษะภำคปฏิบัติให้มำกข้ึน 
 

ประเด็นที่พัฒนา/
ปรับปรุง 

วัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนา/ปรับปรุง 

วิธีการประเมินและ 
ผลการประเมินครั้งที่ผ่านมา 

ตามที่ระบุใน มคอ.5 

การพัฒนา/ 
ปรับปรุงในครั้ง

นี้ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

 
 

หมวดที ่3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ชีววิทยำของสัตว์   เซลล์   เนื้อเยื่อ   กำรจ ำแนกประเภท  กำรศึกษำด้ำนสัณฐำนวิทยำ  กำยวิภำค  
สรีรวิทยำ  กำรสืบพันธุ์  กำรเจริญเติบโต  นิเวศวิทยำของสัตว์ วิวัฒนำกำร   กำรส ำรวจรวบรวม ควำม
หลำกหลำย กำรใช้ประโยชน์จำกสัตว์ในท้องถิ่น และเก็บตัวอย่ำงสัตว์  กำรศึกษำภำคสนำม 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ระบุจ ำนวนชั่วโมงบรรยำย สอนเสริม กำรฝึกปฏิบัติงำนภำคสนำม/กำรฝึกงำน และกำรศึกษำด้วย
ตนเอง 
* 1 คำบ = 50 นำที 

บรรยาย  
(ชม./ภาคเรียน) 

สอนเสริม  
(ชม./ภาคเรียน) 

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน (ชม./ภาคเรียน) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชม./ภาคเรียน) 

30 15 30 ชม. 75 ชม.  



 

 
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  - ระบุจ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ที่จะให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นักศึกษำนอกชั้นเรียน และ
วิธีกำรสื่อสำรให้นักศึกษำได้ทรำบก ำหนดเวลำล่วงหน้ำ  

- 3 ชั่วโมง/สัปดำห์   
 

หมวดที ่4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum 
Mapping) ดังนี้ตำมที่ก ำหนดในรำยละเอียดของหลักสูตร โดยมำตรฐำนกำรเรียนรู้แต่ละด้ำน ให้แสดงข้อมูล
ต่อไปนี้ 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะสาขา 

(Curriculum  Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาของหมวดวิชา
เฉพาะด้าน  
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
รำยวิชำ 
หมวดวิชำเฉพำะ

ด้ำน (กลุ่มวิชำเอก) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ควำมรู ้
ทักษะ 
ทำงปัญญำ 
 

ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำม
รับผิดชอบ 

ทักษะกำร
วิเครำะห ์
เชิงตัวเลข  
กำรสื่อสำร
และกำรใช้
เทคโนโลยี 

วิธีวิทยำกำรจัดกำร
เรียนรู้ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
วิชำเอกบังคับ                         
403130
1 

สัตว
วิทย
ำ 

        
 

      
 
        

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1 มีวินัย มีควำมตรงต่อเวลำ  
และควำมรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

 
-  บรรยำยพร้อมยกตัวอย่ำง
กรณีศึกษำเกี่ยวกับประเด็นทำง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้อง 
-  อภิปรำยกลุ่ม 

 
1.1 พฤติกรรมกำรเข้ำเรียน และส่งงำนที่
ได้รับมอบหมำยตำมขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลำ      



 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.2 ตระหนักในคุณค่ำและคุณธรรม  
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต 
1.3 เคำรพสิทธิ และรับ ฟังควำม
คิดเห็น ของผู้ อ่ืนรวมทั้งเคำรพใน
คุณค่ำและศักดิ์ศรีของควำมเป็น
มนุษย์                     
1.4 มีจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ                                       
1.5 เคำรพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่ำง ๆ ขององค์กรและสังคม 

-  ก ำหนดให้นักศึกษำหำตัวอย่ำง
ที่เก่ียวข้อง 
 

1.2 มีกำรอ้ำงอิงเอกสำรที่ได้น ำมำท ำ
รำยงำน อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม                   
1.3 ประเมินผลกำรน ำเสนอรำยงำนที่
มอบหมำย 
 

2. ความรู้ 
1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับชีววิทยำของ
สัตว์ เซลล์   เนื้อเยื่อ   กำรจ ำแนก
ประเภท  กำรศึกษำด้ำนสัณฐำน
วิทยำ  กำยวิภำค  สรีรวิทยำ   
2. เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำใจและ
สำมำรถกำรจ ำแนกประเภท  
กำรศึกษำด้ำนสัณฐำนวิทยำ  กำย
วิภำค  สรีรวิทยำ  กำรสืบพันธุ์  กำร
เจริญเติบโต  นิเวศวิทยำของสัตว์ 
วิวัฒนำกำร   กำรรวบรวมและเก็บ
ตัวอย่ำงสัตว์  กำรศึกษำภำคสนำม 
ประโยชน์ที่หลำกหลำยของสัตว์ที่มี
ต่อมนุษย์และสภำพแวดล้อม 

 
- ผู้สอนบรรยำยเนื้อหำ ตำม
ค ำอธิบำยรำยวิชำสัตววิทยำ 
-  ผู้ สอนน ำตัวอย่ ำงจริ งมำให้
ผู้ เรียนแต่ละคนท ำใบกิจกรรม
เรื่อง ชีววิทยำของสัตว์   เซลล์   
เนื้อเยื่อ   กำรจ ำแนกประเภท  
กำรศึกษำด้ำนสัณฐำนวิทยำ  กำย
วิภำค  สรีรวิทยำ  กำรสืบพันธุ์  
กำรเจริญเติบโต  นิเวศวิทยำของ
สัตว์ วิวัฒนำกำร   กำรรวบรวม
และเก็บตัวอย่ำงสัตว์  กำรศึกษำ
ภำคสนำม 
- ผู้สอนอภิปรำยเติมเต็มและ
อธิบำยควำมรู้เกี่ยวกับ 
เนื้อหำวิชำสัตววิทยำ 
- มอบหมำยใบกิจกรรม โดยกำร
ร่วมกันวิเครำะห์และสรุปควำมรู้
ที่ได้จำกกำรศึกษำภำคสนำม  
- จัดท ำผังมโนทัศน์ เกี่ยวกับ
เนื้อหำในรำยวิชำ และส่งตัวแทน
น ำเสนอหน้ำชั้นเรียน/หรือ 
Facebook กลุ่ม                        
- ผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน

 
- พิจำรณำจำกกำรบ้ำนหรืองำนที่
มอบหมำย สอบกลำงภำค สอบปลำย
ภำค 
- กำรน ำเสนอกำรค้นคว้ำข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 
- พิจำรณำรูปเล่มรำยงำนและ  กำร
น ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 
 
- จำกกำรทดสอบจำกข้อเขียน และบท
ปฏิบัติกำร จำกตัวอย่ำงใน
ห้องปฏิบัติกำรและภำคสนำม  
 
 



 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

วิเครำะห์ เสนอแนะผลงำนที่
เพ่ือนน ำเสนอ โดยกำรเขียน
ข้อเสนอแนะในกระดำษโน้ตและ
น ำติดบอร์ดเสนอแนะควำม
คิดเห็นของแต่ละกลุ่ม 
- ผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
ควำมรู้ที่ได้รับ และร่วมกันจัดท ำ
เป็นรำยงำน 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
1. สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็น
ระบบ และมีเหตุผลตำมหลักกำรและ
วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
2. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้น ำไป
ประยุกต์ใช้กับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้
อย่ำงเหมำะสมและถูกต้อง 
3. มีควำมใฝ่รู้ สำมำรถวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ ที่
หลำกหลำยได้อย่ำงถูกต้อง 

 
- บรรยำย อภิปรำย ซักถำม ตอบ
ปัญหำ กำรท ำงำนกลุ่มและ
รำยบุคคล กำรน ำเสนองำนหน้ำ
ชั้นเรียน 
- ฝึกให้จัดจ ำแนกสัตว์ด้วยตัวเอง 
เมื่อประสบปัญหำ ให้แก้ไขด้วย
ตัวเอง หรือระดมควำมคิด ศึกษำ 
ค้นคว้ำเพ่ิมเติมเพ่ือแก้ปัญหำ 
 
 

 
- ให้ผู้ เรียนประเมินกระบวนกำรและ
ผลงำนของตนเองและของเพ่ือน 
- ให้ผู้เรียนวิเครำะห์สิ่งที่ควรปรับปรุง
แก้ ไขทั้ ง ในกำรส ำรวจตรวจสอบทั้ ง
กระบวนกำรและองค์ควำมรู้ของตนเอง 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
1. พัฒนำทักษะภำวะควำมเป็นผู้น ำ 
โดยสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนใน
ฐำนะผู้น ำและกำรเป็นสมำชิกที่ดี 
2. พัฒนำทักษะควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และมีควำมรับผิดชอบในงำน
ที่มอบหมำย 
3. พัฒนำทักษะในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้เรียนเอง และ
ผู้สอน 

 
 
- มอบหมำยงำนรำยกลุ่ม และ
รำยบุคคล 
- กำรน ำเสนองำนหน้ำชั้นเรียน 
 

 
 
- พฤติกรรมกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม และ
รำยงำนที่น ำเสนอ 
- แบบประเมินตนเองและเพ่ือนร่วมชั้น
ด้วยแบบฟอร์มที่ก ำหนด 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ทักษะกำรคิดค ำนวณทำงด้ำน
สถิติ เพื่อวิเครำะห์ประมวลผลกำร
แก้ปัญหำและน ำเสนอข้อมูล 
2.  พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำ           
ในกำรสื่อสำรทั้งกำรพูด กำรฟัง      
กำรแปล กำรเขียน   
3.  พัฒนำทักษะในกำรใช้
ภำษำอังกฤษในกำรท ำควำมเข้ำใจ
กับงำนวิจัย 
4. พัฒนำทักษะกำรสืบค้นฐำนข้อมูล
งำนวิจัยทั้งภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ 

- มอบหมำยงำนให้ศึกษำค้นคว้ำ
ด้วยตนเองจำก website สื่อกำร
สอน e-learning และท ำรำยงำน 
โดยเน้นกำรน ำตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้ำงอิง จำกแหล่งที่มำข้อมูลที่
น่ำเชื่อถือ                          
- น ำเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

- กำรจัดท ำรำยงำนและกำรน ำเสนองำน
หน้ำชั้นเรียน 
- กำรมีส่วนร่วมในกำรอภิปรำย ซักถำม 
และตอบปัญหำ 

 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 ระบุหัวข้อ/รำยละเอียด สัปดำห์ที่สอน จ ำนวนชั่วโมงกำรสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและสื่อท่ีใช้ รวมทั้งอำจำรย์ผู้สอน  ในแต่ละหัวข้อ/รำยละเอียดของรำยวิชำ 
 

สัปดาห์ที่ เรื่อง/หัวข้อ จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน 

หมายเหตุ 

1 - แนะน ำรำยวิชำ  
 

3 - แนะน ำรำยวิชำ 
- อธิบำยวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้ 
- เกณฑ์กำรวัดผลประเมินผล 

ข้อ 1.1, 
2.1,4.4 

 

2 บทน ำ ชีววิทยำของสัตว์    5 - บรรยำย  
 

ข้อ 1.1, 
2.1,4.4 

 

3 บทที่ 2 กำรจัดจ ำแนก
ในอำณำจักรสัตว์ - กลุ่ม 
ประเภท ชนิดสัตว์ 
บทที่ 3 ไฟลัมโพรโทซัว 
(Protozoa) 
 

5 - Power Point, Internet 
กำรซักถำมและ ท ำปฏิบัติกำร 

ข้อ 1.1, 
2.1,4.4 

 

4 
 

บทที่ 4 ไฟลัมพอริเฟอ
รำ (Porifera) 
บทที่ 5 ไฟลัมซีเลน

5 - Power Point, Internet 
กำรซักถำมและ ท ำปฏิบัติกำร 

ข้อ 1.1, 
2.1,4.4,5.1 

 



 

 
 

สัปดาห์ที่ เรื่อง/หัวข้อ จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน 

หมายเหตุ 

เทอรำตำ 
(Coelenterata) หรือไน
ดำเรีย (Cnidaria) 
 

5 บทที่ 6 ไฟลัมแพลทีเฮล
มินทิส 
(Platyhelminthes) 
บทที่ 7 ไฟลัมนีมำเฮล
มินทิส
(Nemathelminthes) 
หรือนีมำโทดำ 
(Nematoda) 

5 - Power Point, Internet 
กำรซักถำมและ ท ำปฏิบัติกำร 

ข้อ 1.1, 
2.1,4.4,5.4 

 

6-7 
 

 บทที่ 8 ไฟลัมแอนเนลิ
ดำ (Annelida) 

10 Power Point, Internet, วิดทีัศน์ 
กำรซักถำม  

ข้อ 1.1, 
2.1,4.4 

 

8 
 

สอบกลำงภำค - แบบทดสอบ -  

9 บทที่ 9 ไฟลัมมอลลัสคำ 
(Mollusca) 
บทที่ 10 ไฟลัมอำร์โทร
โพดำ (Arthropoda) 
 

5 - บรรยำย  
- ปฏิบัติกำร 

ข้อ 1.1, 
1.3,1.4, 
2.1,4.4 

 

10 บทที่ 11 ไฟลัมเอไดโน
เดอร์มำตำ 
(Echinodermata)  
บทที่ 12 ไฟลัมคอร์ดำ
ตำ (Chordata) 
 

5 - บรรยำย  
- ปฏิบัติกำร   

ข้อ 1.1, 
2.1,4.4 

 

11 นิเวศวิทยำของสัตว์ 
ปฏิบัติกำร  นิเวศวิทยำ
ของสัตว์ และ
วิวัฒนำกำร 

5 - บรรยำย  
- ปฏิบัติกำร   
 
 
 
 

ข้อ 1.1, 
2.1,4.4, 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน   การสอน/สื่อท่ี
ใช้ 

ผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน 

หมายเหตุ 



 

 
 

สัปดาห์ที่ เรื่อง/หัวข้อ จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผลการเรียนรู้ 
5 ด้าน 

หมายเหตุ 

12 บทที่ 13 บทปฏิบัติกำร
สัตววิทยำ กำรส ำรวจ
รวบรวมและเก็บ
ตัวอย่ำงสัตว์  กำรเก็บ
ตัวอย่ำงสัตว์ 

5 - บรรยำย 
- วิดีทัศน์ 

ข้อ 1.1, 
1.3,1.4, 
2.1,4.4 

 

13-14 
 

ปฏิบัติกำรกำรศึกษำ
ภำคสนำม 
 

5 - บรรยำย  
- ปฏิบัติกำร   

ข้อ 1.1, 
2.1,4.4, 

 

15 น ำเสนองำนหน้ำชั้น
เรียน 

5 สื่อจำกชิ้นงำน (เก็บตัวอย่ำงสัตว์) ข้อ 1.1, 
2.1,4.4, 

 

16 สอบปลำยภำคเรียน 3 -   
 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ระบุวิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตำมที่ปรำกฏในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำม
รับผิดชอบของรำยวิชำ (Curriculum Mapping) ตำมที่ก ำหนดในรำยละเอียดของหลักสูตร  สัปดำห์ที่ประเมิน 
และสัดส่วนของกำรประเมิน 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 (ข้อ 1.1, 1.2) 

1. ควำมตรงต่อเวลำในกำรเข้ำเรียน, กำรส่งงำน 
2. กำรให้ควำมเคำรพต่อชั้นเรียน โดยแต่งกำยสุภำพ 
เหมำะสม 
3. กำรถำมตอบในห้องเรียน/ตั้งค ำถำมในห้องเรียน 
4. กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ  

1-16 20 % 

2. ควำมรู้ 
(ข้อ 2.1, 2.2, 2.3) 

1. สังเกตกำรณ์มีส่วนร่วมในห้องเรียน กำรถำมตอบ 
แสดงควำมคิดเห็น  
2 . ทดสอบย่อย 

3. สอบกลำงภำค 
4. รำยงำน และสมุดจดบันทึก 

1-16 30 % 

3. ทักษะทำงปัญญำ (ข้อ 
3.1,3.2)  

1. สังเกตกำรณ์มีส่วนร่วมในห้องเรียน กำรถำมตอบ 
แสดงควำมคิดเห็น  
2.  ทดสอบย่อย 
3. สอบกลำงภำค 
4. รำยงำน และสมุดจดบันทึก 

1-16 20 % 



 

 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ที่ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล และควำม
รับผิดชอบ ( ข้อ 4.1) 

1 . สังเกตกำรณ์มีส่วนร่วมในห้องเรียน กำรถำมตอบ 
แสดงควำมคิดเห็น  
2. กำรถำมตอบในห้องเรียน/ตั้งค ำถำมในห้องเรียน 
3. กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ  กระบวนกำรจัดท ำ
รำยงำน กำรน ำเสนองำนและกำรท ำงำนร่วมกัน 

1-16 10 % 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (ข้อ 
5.1, 5.2) 

1 . สังเกตกำรณ์มีส่วนร่วมในห้องเรียน กำรถำมตอบ 
แสดงควำมคิดเห็น  
2. ทดสอบย่อย 
3. สอบกลำงภำค 
4. รำยงำน และสมุดจดบันทึก 

1-16 20 % 

 
 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
1.นิตยำ เลำหะจินดำ . 2539. วิวัฒนำกำรของสัตว์. ส ำนักพิมพ์ลินคอร์น, กรุงเทพฯ. 
2. บพิธ จำรุพันธุ์และ นันทพร จำรุพันธุ์. 2538. สัตววิทยำ. รุ่งวัฒนำกำรพิมพ์, กรุงเทพฯ. 
3. นันทพร จำรพันธุ์. 2529. ปฏิบัติกำรสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง. เล่มที่ 1. ศิลปำบรรณำคำร. 
4. บพิธ จำรุพันธุ์. 2529. ปฏิบัติกำรสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง. เล่มที่ 2. ศิลปำบรรณำคำร. 
5. ภำควิชำสัตววิทยำ . 2551. สัตววิทยำ ปฏิบัติกำร. ส ำนักพิมพ์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์,  

กรุงเทพฯ.  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

1. Barnes, R.D. 1980. Invertebrate Zoology. 4th ed. Holt-saunders, Japan. 
2. Campbell, N.A., J.B. Reece and L. G. Mitchell. 1999. Biology. 5th ed. Addison Wesley. 

Australia.  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
บทควำมวิจัยจำกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำวิชำ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ 
- กำรสังเกตกำรณ์จำกพฤติกรรมของผู้เรียน 
- กำรสนทนำกลุ่มระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียนเมื่อเสร็จสิ้นภำคกำรศึกษำ 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน:  
 กำรเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินกำรสอนในรำยวิชำนี้ ดังนี้ 
 - ดูจำกผลกำรเรียน กำรสอบย่อย กำรสอบกลำงภำค กำรสอบปลำยภำค 

- จัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยให้มีกำรประเมินผู้เรียน ผู้สอน 
 
3. การปรับปรุงการสอน :  

น ำผลกำรประเมินจำกข้อ  1 และข้อ 2 ไปปรับปรุง ซึ่งสำมำรถท ำได้โดยรวบรวมปัญหำหรือ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  

  ในระหว่ำงกระบวนกำรสอนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรำยหัวข้อ ตำมที่คำดหวังจำกกำร
เรียนรู้ในรำยวิชำ ได้จำกกำรสอบถำมนักศึกษำ หรือกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำ รวมถึงพิจำรณำจำกผล
กำรทดสอบก่อนและหลังกำรออกผลกำรเรียนรำยวิชำ มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชำได้ดังนี้  

  - กำรทวนสอบกำรให้คะแนนจำกกำรสุ่มตรวจผลงำนของนักศึกษำ  
  - ตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ โดยตรวจสอบข้อสอบ รำยงำน วิธีกำรให้คะแนน

สอบ และกำรให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  

 จำกผลกำรประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรำยวิชำ ได้มีกำรวำงแผนกำรปรับปรุงกำรสอน
และรำยละเอียดวิชำ เพ่ือให้เกิดคุณภำพมำกข้ึน ดังนี้ 
 - ปรับปรุงรำยวิชำทุก 4 ปี หรือตำมข้อเสนอแนะ และผลกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำตำมข้อ 4  
 - ปรับปรุงเอกสำรกำรสอน  

- เปลี่ยนหรือสลับอำจำรย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษำมีมุมมองในเรื่องกำรประยุกต์ควำมรู้นี้กับปัญหำที่
ได้มำจำกงำนวิจัยของอำจำรย์ 


