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มคอ. 3   
รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 
วิชา 4031106  วิวัฒนาการ (Evolution) 

 
ประกอบดวย  7  หมวด ดังนี้ 
 
หมวด 1  ขอมูลท่ัวไป 
หมวด 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวด 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร 
คณะ: คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

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

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา กลุมวิชา เฉพาะดาน เอกบังคับ 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน:  

ชื่ออาจารย ผศ. ดร. นิภาศักดิ์  คงงาม ตําแหนง อาจารย สังกัด คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สถาน ท่ี ติ ดต ออาจารย  : ห อง  29419 โทร . 044-521393, 087-4248377 E-mail address 

aslongs@hotmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน :  

ภาคการศึกษาท่ี 1/2563  ชั้นปท่ี 2 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน:  

ไมมี 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน : 

 ไมมี 
8. สถานท่ีเรียน :  

สาขาชีววิทยา  ภาควิชาวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏสุรินทร  หอง 29419 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด : 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 

    หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา :  

1.1 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจเก่ียวกับความหมายของวิวัฒนาการ 
1.2 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจทฤษฎีวิวัฒนาการของชารล ดารวิน 
1.3 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจเก่ียวกับหลักฐานการเกิดวิวัฒนาการ  
1.4 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจวิวัฒนาการของพืช สัตว และมนุษย 
1.5 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจเก่ียวกับตนไมวิวัฒนาการและชวงเวลา 
1.6 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจการจําแนกสิ่งมีชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต             

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :  
พัฒนาเนื้อหารายวิชาใหมีความทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพการสอน รวมท้ังนักศึกษาสามารถ

นําความรูไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันหรือการทํางานในอนาคตได  
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หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

มโนทัศนของดารวิน การเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมและความหลากหลาย ตนไมวิวัฒนาการและ
ชวงเวลา พันธุศาสตรประชากร การจําแนกสิ่งมีชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต  

            
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัติ/       
งานภาคสนาม/      

การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 48 ชั่วโมง      
ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม       
ความตองการของ

นักศึกษาเฉพาะราย 

ไมมี การศึกษาดวยตนเอง          
6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

 
 3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ  1 ชั่วโมงตอสัปดาห 
(เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 
มาตรฐานการเรียนรู 

และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซ่ือสัตยสุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตสํานึกและตระหนัก      ในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและ
วิชาชีพ 
 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปญหา การทํางานกลุม
และรายบุคคล การนําเสนอ
งานหนาชั้นเรียน 
 

 
- ตรวจสอบการเขาชั้นเรียน     
การแตงกาย การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย   
- ปริมาณจากพฤติกรรม          
ในการทํางานและการสอบ          
เชน ไมลอกงานเพ่ือน ไมทุจริต        
ในการสอบ 

2. ความรู 
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ 
2. มีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับทฤษฎี
วิวัฒนาการ หลักฐานการเกิด
วิวัฒนาการ วิวัฒนาการของพืช สัตว 
มนุษย การจัดจําแนก 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปญหา การทํางานกลุม
และรายบุคคล การนําเสนอ
งานหนาชั้นเรียน 
 

 
- งานท่ีมอบหมาย สอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค 
- พิจารณารูปเลมรายงานและ  
การนําเสนอหนาชั้นเรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู 
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3. ทักษะทางปญญา 
1. สามารถแกปญหาใน                 
การทํารายกลุม และรายบุคคลได 
2. สามารถนําความรูท่ีไดนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปญหา การทํางานกลุม
และรายบุคคล การนําเสนอ
งานหนาชั้นเรียน 

 
- งานท่ีมอบหมาย สอบกลาง
ภาค สอบปลายภาค 
- พิจารณารูปเลมรายงานและ  
การนําเสนอหนาชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
1. พัฒนาทักษะภาวะความเปนผูนํา 
โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะ
ผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี 
2. พัฒนาทักษะความรับผิดชอบตอ
ตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ี
มอบหมาย 
3. พัฒนาทักษะในการสราง
ความสัมพันธระหวางผูเรียนเอง และ
ผูสอน 

 
 
- มอบหมายงานรายกลุม 
และรายบุคคล 
- การนําเสนองานหนาชั้น
เรียน 
 

 
 
- พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม 
และรายงานท่ีนําเสนอ 
- แบบประเมินตอนเองและ
เพ่ือนรวมชั้นดวยแบบฟอรมท่ี
กําหนด 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
1.  ทักษะการคิดคํานวณ      ทางพันธุ
ศาสตร 
2.  พัฒนาทักษะการใชภาษา           
ในการสื่อสารท้ังการพูด การฟง      
การแปล การเขียน   
3.  พัฒนาทักษะในการใชภาษาอังกฤษ
ในการทํา       ความเขาใจ และคนควา
หาความรูเพ่ิมเติม 
4. พัฒนาทักษะการสืบคนฐานขอมูล
งานวิจัยท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ 

 
 
 
- บรรยาย อภิปราย ซักถาม 
ตอบปญหา การทํางานกลุม
และรายบุคคล การนําเสนอ
งานหนาชั้นเรียน 
- ใหนักศึกษานําเสนองาน
หนาชั้นเรียนโดยใชโปรแกรม 
Power point 
 

 
 
 
- การจัดทํารายงานและ         
การนําเสนองานหนาชั้นเรียน 
- การมีสวนรวมในการอภิปราย 
ซักถาม และตอบปญหา 
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หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

1 
 

 

แนะนํารายวิชา 
- อธิบายวัตถุประสงคการเรียนรู 
- เกณฑการวัดผลประเมินผล 
- การใชหองปฏิบัติการ 
 

3 
 

- แจงแนวการสอน 
เกณฑการวัดผล 
ประเมินผล 
 

อ.นิภาศักดิ์ 
 

2 บทท่ี 1 บทนํา 
- ความหมายของวิวัฒนาการ 
- ประวัติการศึกษาและแนวความคิด
ดานวิวัฒนาการ 
 

3 
 

เอกสารประกอบ          
การบรรยายและ              
สื่อ Power Point 

อ.นิภาศักดิ์ 
 
 

3 บทท่ี 2 หลักฐานประกอบการศึกษา
วิวัฒนาการ  
- อนุกรมวิธาน 
- บรรพชีวินวิทยาและซากดึกดํา
บรรพ 
 

3 เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ              
สื่อ Power Point  

อ.นิภาศักดิ์ 
 
 

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

3 
 

เอกสารประกอบ              
การบรรยายและ              
สื่อ Power Point 

อ.นิภาศักดิ์ 
 
 

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

3 
 

เอกสารประกอบ          
การบรรยายและ              
สื่อ Power Point 

อ.นิภาศักดิ์ 
 

6 บทท่ี 5 กําเนิดโลกและสิ่งมีชีวิต 
- โลกในยุคดึกดําบรรพ 
- กําเนิดของสิ่งมีชีวิต 
- วิวัฒนาการของยูคารีโอต 

3 
 

เอกสารประกอบ              
การบรรยายและ              
สื่อ Power Point  

อ.นิภาศักดิ์ 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

- ตนไมวิวัฒนาการ 
7 บทท่ี 6 วิวัฒนาการของสัตวเซลล

เดียวและสัตวหลายเซลลกลุมแรก 
- วิวัฒนาการของสัตวเซลลเดียว 
- สัตวหลายเซลลกลุมแรก 

3 
 

เอกสารประกอบ              
การบรรยายและ              
สื่อ Power Point  

อ.นิภาศักดิ์ 
 

8 สอบกลางภาคเรียน 3 - อ.นิภาศักดิ์ 
9 บทท่ี 7 วิวัฒนาการของสัตวไมมี

กระดูกสันหลัง 
- ระดับออกาไนเซชัน 
- การพัฒนาของเอมบริโอ 
- ชนิดของตัวออน 

3 เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ              
สื่อ Power Point  
 

อ.นิภาศักดิ์ 
 

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

3 
 

เอกสารประกอบ                 
การบรรยายและ                 
สื่อ Power Point 

อ.ประภัสรา 

11 บทท่ี 9 การเปลี่ยนแปลงของเปลือก
โลกและผลกระทบตอวิวัฒนาการ
ของสัตว 
- การเคลื่อนยายทวีป 
- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลกตอวิวัฒนาการ 

3 
 

เอกสารประกอบ             
การบรรยายและ               
สื่อ Power Point 

อ.ประภัสรา 

12 บทท่ี 10 วิวัฒนาการของสัตวบก 
- การเปลี่ยนแปลงจากสัตวน้ําสูสัตว
บก 
- วิวัฒนาการของสัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 

3 
 

เอกสารประกอบ             
การบรรยายและ               
สื่อ Power Point  

อ.ประภัสรา 

13 บทท่ี 11 วิวัฒนาการของมนุษย 
- ญาติวงศของมนุษย 
- บรรพบุรุษของมนุษย 
- วิวัฒนาการของมนุษย 

3 
 

เอกสารประกอบ                 
การบรรยายและ                 
สื่อ Power Point 
 

อ.นิภาศักดิ์ 
 

14 บทท่ี 12 วิวัฒนาการของพืช 
- พืชไมมีทอลําเลียง 
- พืชมีทอลําเลียง 

3 
 

เอกสารประกอบ               
การบรรยายและ              
สื่อ Power Point  

อ.นิภาศักดิ์ 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

- พืชมีทอลําเลียงและมีเมล็ดท่ีเมล็ด
ไมไดอยูในผล และอยูในผล 

15 บทท่ี 13 การจัดจําแนกสิ่งมีชีวิต 3 
 

เอกสารประกอบ               
การบรรยายและ              
สื่อ Power Point  

 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน   
การสอน/ส่ือท่ีใช 

ผูสอน 

16 สอบปลายภาคเรียน 3 - อ.นิภาศักดิ์ 
 
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 การนําเสนองานหนาชั้นเรียน การทํางาน
กลุม การทํางานรายบุคคล ผลงาน การสงงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

1.1,1.2,2.1,3.1,4.1, 
5.4 

การเขาชั้นเรียน การแตงกาย การมีสวนรวมใน  
การอภิปราย การเสนอความคิดเห็น การถามและ
ตอบปญหาในชั้นเรียน 

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. เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม  
     ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
     เว็บไซตท่ีเก่ียวกับวิชาชีววิทยา   
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ โดยนักศึกษาจัดกิจกรรม ดังนี้ 

- การทดสอบยอย 
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน  
- ตอบแบบประเมินการสอน 
 

2. กลยุทธการประเมินการสอน:  
 การเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดังนี้ 
 - ดูจากผลการเรียน การสอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

- จัดกิจกรรมในชั้นเรียนโดยใหมีการประเมินผูเรียน ผูสอน 
3. การปรับปรุงการสอน :  

นําผลการประเมินจากขอ 1 และขอ 2 ไปปรับปรุง ซ่ึงสามารถทําไดโดยรวบรวมปญหาหรือ
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  

  ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจาก               
การเรียนรูในรายวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบกอนและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได
ดังนี้  

  - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา  
  - ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการให

คะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :   

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรงุ 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปหรือตามขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ตามขอ 4  
 - ปรับปรุงเอกสารการสอน  

- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา   
ท่ีไดมาจากงานวิจัยของอาจารย 

 

 


