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๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
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นักศึกษาเปนรายบุคคล
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๒. ความรู
๓. ทักษะทางปญญา
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน

๔

๔

๕

๕

๘

๒

หมวด ๖

หมวด ๗

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๓. การปรับปรุงการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

๑๒

๑๓

๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา ๑๐๙๔๖๐๕ ชื่อวิชา สัตววิทยา
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ (๒-๒-๕) หนวยกิต
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
สําหรับหลักสูตรการประถมศึกษา
ประเภทกลุมวิชาเอกเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยกลุมวิชาชีววิทยา
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ๒ ชั้นปที่ ๔
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อมุงหมายใหนักศึกษามีความรูและเขาใจเกี่ยวกับ
การศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อของสัตวการ
ถายทอดพันธุกรรมของสัตว เซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิการเจริญเติบโตและการพัฒนาของอวัยวะในสัตว
ระบบและหนาที่ของระบบตางๆ ในรางกายของสัตว วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมูของสิง่ มีชีวิตใน
อาณาจักรสัตว ธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตว การประยุกตชส ัตวในทองถิ่นเพื่อจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา
๔

Study animal cells and tissues, genealogy, reproductive cells, fertilization, growth
and animal organic development, organic system and function in animal body, creature
development and animal kingdom category, and local animal preparation for science
instruction.
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนไปใชเพื่อจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อของสัตว การถายทอดพันธุกรรมของสัตว เซลลสืบพันธุ การ
ปฏิสนธิการเจริญเติบโตและการพัฒนาของอวัยวะในสัตว ระบบและหนาที่ของระบบตางๆ ในรางกายของ
สัตว วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมูของสิง่ มีชีวิตในอาณาจักรสัตว ธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตว การ
ประยุกตใชสัตวในทองถิน่ เพื่อจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับประถมศึกษา

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
๓๐ ชั่ ว โมง/ภาคการศึ ก ษา
(จํานวนชั่วโมงใน ๑ สัปดาห
X ๑๕ )

ไมมี

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
๓๐ ชั่ ว โมง/ภาคการศึกษา ๗๕ ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
(จํานวนชั่วโมงใน ๑ สัปดาห (จํานวนชั่วโมงใน ๑ สัปดาห
X ๑๕ )
X ๑๕ )

๓. จํ า นวนชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก นั ก ศึ ก ษาเป น
รายบุคคล
จํ า นวน ๑ ชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ให คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก นั ก ศึ ก ษานอกชั้ น เรี ย น
ใชการสื่อสาร ผาน Social Media และ e – Mail รวมทั้งการพบเปนรายบุคคล
หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
๕

๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๑.๒ วิธีการสอน
จัดการเรียนการสอนที่เนนการวิคราะหแบบวิภาษวิธี และเนนใหผูเรียนเรียนรูแบบปฏิบัติ
สัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) ไดเรียนรู ศึกษา สังเกตพฤติกรรม วิเคราะห
จากกรณีศึกษา (Case study) โดยมีอาจารยเปนผูใหการสนับสนุน (Facilitator) และเปนตนแบบที่ดี
ตลอดจนการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในระหวางการเรียนการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี การปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุมเพื่อน รวมทั้ง
ผลการวิเคราะหจากกรณีศึกษาที่มีการนําเสนอชิ้นงานของนักศึกษาที่สะทอนถึงจรรยาบรรณ พฤติกรรม
การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น ความตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน การสงงานทีไดรับมอบหมายตรง
ตามเวลา และประสิทธิภาพของงานที่ไดรับมอบหมาย
๒. ความรู
๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ
๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาเซลลและเนื้อเยื่อของสัตว การถายทอดพันธุกรรม
ของสัตว เซลลสืบพันธุ การปฏิสนธิการเจริญเติบโตและการพัฒนาของอวัยวะในสัตว ระบบและหนาที่ของ
ระบบตางๆ ในรางกายของสัตว วิวัฒนาการและการจัดหมวดหมูของสิง่ มีชีวิตในอาณาจักรสัตว ธรรมชาติ
และพฤติกรรมของสัตว
การประยุกตใชสัตวในทองถิน่ เพื่อจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับ
ประถมศึกษา
อยางกวางขวางลึกซึ้งและเปนระบบ
๒) มี ค วามเข า ใจความก า วหน า ของความรู ด า นสั ต ววิ ท ยาอย า งลึ ก ซึ้ ง ตระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการตอยอดองคความรู
๒.๒ วิธีการสอน
การวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและการเรียนรูแบบสืบสวน (Inquiry method)
การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององคความรู การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤติ
ขององค ค วามรู แ ละทฤษฎี และการเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ เพื่ อ ประยุ ก ต แ ละประเมิ น ค า องค ค วามรู ใ น
สถานการณโลกแหงความเปนจริง
๒.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการศึกษาเอกสารขอมูล สรุป วิเคราะห สังเคราะหเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ การสังเกตการฝกปฏิบัติงาน ประเมินชิ้นงาน ผลการวิเคราะหแบบวิภาษวิธี พฤติกรรม
ในการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน การอภิปรายการรวมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการตรวจประเมินจาก
รายงานและแบบทดสอบ
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๖

๑) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูล สารสนเทศ และแนวคิด
จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย เพื่อใชในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แกปญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองคความรูไดดวยตนเอง
๓.๒ วิธีการสอน
จัดกระบวนการเรี ย นการสอนแบบวิภ าษวิธีเกี่ย วกับ ประเด็น วิกฤตทางวิช าการโดยใช
ปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) สงเสิรมใหนักศึกษาสรางองคความรูดวยตนเอง โดยการ
วิเคราะห สังเคราะห และประเมินขอมูลเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคความรู และพัฒนางานของตนเอง
๓.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินดวยการวิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ และผลการ
วิเคราะห สังเคราะห ประเมินขอมูลตลอดจนการทดสอบ และการตอบคําถาม
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๑) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง และผูอื่นใน
การทํ างาน และการอยู รว มกั น อย างเปน กัล ยาณมิตร และในการเรียนรูพัฒ นาตนเองและวิช าชีพอยาง
ตอเนื่อง
๔.๒ วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative
learning through action) ที่เนนกระบวนการกลุมเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน สงเสริมการเปนผูนําแบบ
มีสวนรวม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ และการคิดใหความเห็นและการรับฟงความ
คิดเห็นแบบสะทอนกลับ
๔.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมิน ด วยการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก การทํางาน การนําเสนอผลงานกลุม
การศึกษาคนควา การเปนผูนําการอภิปรายซักถาม ตลอดจนการประเมินระหวางผูเรียนดวยกัน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถิ ติ เ พื่ อ การวิ จั ย เพื่ อ การสื่ อ สาร การเรี ย นรู การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล และการนํ า เสนอข อมู ล และการ
แกปญหาในการดํารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอนอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

๗

๒) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อ
การวิจัย เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู การเก็บรวบรวมขอมูลและการนําเสนอขอมูล และการแกปญหาในการ
ดํารงชีวิต และการจัดการเรียนการสอน
๕.๒ วิธีการสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการฝกปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานการ
สืบคน คนควา วิเคราะห สังเคราะหขอมูล การนําเสนอ และการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
๕.๓ วิธีการประเมินผล
ประเมินดวยการสังเกตการแสดงออกดานการสื่อสารในการทํางานกลุม ประเมินจากผล
การฝกปฏิบัติการผลการสืบคนและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอรายงาน
๖. ทักษะการจัดการเรียนรู
๖.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ
(Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (informal) อยางสรางสรรค
๖.๒ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
การฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบการจั ด การเรี ย นรู ด า นสั ต ววิ ท ยา และการฝ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ออกแบบ พัฒนาสื่อ หรือนวัตกรรมทางการศึกษาดานสัตววิทยา
๖.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู
ประเมิ น ผลจากการฝ กปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรีย นรู ออกแบบและพัฒ นาสื่อ
หรือนวัตกรรมการศึกษาดานสัตววิทยา

๘

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาหที่
๑

หัวขอ/รายละเอียด
แนะนํารายวิชา และ

จํานวน
ชั่วโมง
๔

บทที่ ๑ เซลล

๒

บทที่ ๒ เนื้อเยื่อของ
สัตว

๔

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
๑. อาจารยผูสอนแนะนําตัว
อธิบายการจัดการเรียนการสอน
ตาม มคอ.๓ และแนวการสอน
วิชาสัตววิทยา และใหนักศึกษา
ซักถาม
๒. อาจารยเปดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป
เรื่องเซลลของสัตว
๒. บรรยายประกอบสื่อ Power
point เรื่องเซลลของสัตว
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ
๑. อาจารยเปดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป
เรื่องเนื้อเยื่อของสัตว
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องเนื้อเยื่อของ
สัตว
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ

ผูสอน
อาจารยกลุมวิชา
ชีววิทยา

อาจารยกลุมวิชา
ชีววิทยา

๙

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๓

บทที่ ๓ การถายทอด

จํานวน
ชั่วโมง
๔

และการสืบพันธุของ

กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
๑. อาจารยเปดประเด็นให
อาจารยกลุมวิชา
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป ชีววิทยา
เรื่อง การถายทอดพันธุกรรม
ของสัตว
๒. บรรยายประกอบสื่อ Power
Point เรื่องการถายทอด
พันธุกรรมของสัตว
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ
๑. อาจารยเปดประเด็นให
อาจารยกลุมวิชา
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป ชีววิทยา

สัตว

เรื่องเซลลสืบพันธุและการ

พันธุกรรมของสัตว

๔

บทที่ ๔ เซลลสืบพันธุ

๔

สืบพันธุของสัตว
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เซลลสืบพันธุและ
การสืบพันธุของสัตว
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ

๑๐

สัปดาหที่
๕

๖

๗

๘

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง
๔

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
บทที่ ๕ การ
๑. อาจารยเปดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป
เจริญเติบโตและการ
เรื่องการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาอวัยวะในสัตว
พัฒนาอวัยวะในสัตว
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องการ
เจริญเติบโตและการพัฒนา
อวัยวะในสัตว
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ
บทที่ ๖ ระบบการยอย
๔
๑. อาจารยเปดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป
อาหารในสัตว
เรื่องระบบการยอยอาหารในสัตว
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องระบบการ
ยอยอาหารในสัตว
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ
บทที่ ๗ ระบบขับถาย
๔
๑. อาจารยเปดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป
ในสัตว
เรื่องระบบขับถายในสัตว
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องระบบขับถาย
ในสัตว
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ
สอบกลางภาค (สอบบทที่ ๑ - บทที่ ๗)

ผูสอน
อาจารยกลุมวิชา
ชีววิทยา

อาจารยกลุม วิชา
ชีววิทยา

อาจารยกลุมวิชา
ชีววิทยา

๑๑

สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

๙

บทที่ ๘ ระบบประสาท

จํานวน
ชั่วโมง
๔

ในสัตว

กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
๑. อาจารยเปดประเด็นให
อาจารยกลุมวิชา
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป ชีววิทยา
เรื่องระบบประสาทในสัตว
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องระบบ
ประสาทในสัตว

๑๐

บทที่ ๙ ระบบการ
ลําเลียงในสัตว

๑๑

บทที่ ๑๑ วิวัฒนาการ
ของสัตว

๔

๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ
๑. อาจารยเปดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป
เรื่องระบบการลําเลียงในสัตว
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องระบบการ
ลําเลียงในสัตว
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ
๑. อาจารยเปดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป
เรื่องวิวัฒนาการของสัตว
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องวิวัฒนาการ
ของสัตว
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ

อาจารยกลุมวิชา
ชีววิทยา

อาจารยกลุมวิชา
ชีววิทยา

๑๒

สัปดาหที่
๑๒

หัวขอ/รายละเอียด
บทที่ ๑๒ การจัด
หมวดหมูสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรสัตว (1)

๑๓

บทที่ ๑๓ การจัด
หมวดหมูสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรสัตว (2)

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
๑. อาจารยเปดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป
เรื่องการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรสัตว (1)
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องการจัด
หมวดหมูสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร
สัตว (1)
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ
๑. อาจารยเปดประเด็นให
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป
เรื่องการจัดหมวดหมูสิ่งมีชีวิตใน
อาณาจักรสัตว (2)
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องการจัด
หมวดหมูสิ่งมีชีวิตในอาณาจักร
สัตว (2)
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ

ผูสอน
อาจารยกลุมวิชา
ชีววิทยา

อาจารยกลุมวิชา
ชีววิทยา

๑๓

สัปดาหที่
๑๔

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

ประยุกตใชสัตวใน

กิจกรรมการเรียน การสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
๑. อาจารยเปดประเด็นให
อาจารยกลุมวิชา
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป ชีววิทยา
เรื่องธรรมชาติและพฤติกรรมของ
สัตว
๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องธรรมชาติ
และพฤติกรรมของสัตว
๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
๔. บทปฏิบัติการ
๑. อาจารยเปดประเด็นให
อาจารยกลุมวิชา
นักศึกษารวมอภิปราย และสรุป ชีววิทยา

ทองถิ่นเพื่อจัดการ

เรื่องการประยุกตใชสัตวใน

เรียนการสอน

ทองถิ่นเพื่อจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตรในระดับ

วิทยาศาสตรในระดับ

ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

บทที่ ๑๔ ธรรมชาติ
และพฤติกรรมของสัตว

๑๕

บทที่ ๑๕ การ

๔

๒. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่อ
Power point เรื่องการ
ประยุกตใชสัตวในทองถิ่นเพื่อ
จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร
ในระดับประถมศึกษา

๑๖

๓. อาจารยและนักศึกษาสรุป
ประเด็นสําคัญ และซักถาม
สอบปลายภาค (สอบในตาราง, สอบบทที่ ๘- ๑๕)

๑๔

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
๑
๒

ผลการ
เรียนรู
๑.๑
๒.๑, ๓.๑,
๔.๑, ๕.๑

๓

๒.๑, ๓.๑,
๔.๑ ๕.๑,

๓

๓.๑, ๕.๑,
๖.๑

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน
๑.๓ (จิตพิสัย)
ตลอดภาค
การศึกษา
๒.๓, ๓.๓, ๔.๓ ๕.๓
สอบกลางภาค
(สอบกลางภาคและสอบปลายภาค) (นอกตาราง)
สอบปลาย(ใน
ตาราง)
๒.๓, ๓.๓, ๔.๓ ๕.๓
ตลอดภาค
(การทําปฏิบัติการสัตววิทยาและการ การศึกษา
เขียนรายงานผลปฏิบัติการ)

สัดสวนของการ
ประเมินผล
๑๐%

๓.๓, ๕.๓, ๖.๓ (ทํ า รายงานกลุ ม ๑๕
ตามที่ไดรับมอบหมาย)

๑๐%

๓๐%
๓๐%
๒๐%

๓. การประเมินผลการศึกษา
ประเมินผลการศึกษาโดยใชระบบอิงเกณฑของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. เอกสารและตําราหลัก
คณาจารยกลุมวิชาชีววิทยา (2559). สัตววิทยา. กรุงเทพมหานคร: ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
บพิธ จารุพันธุ และ นันทพร จารุพันธุ. (๒๕๕๒) สัตววิทยา (พิมพครั้งที่ ๕). กรุงเทพฯ: ภาควิชาสัตววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
กาญจนา สาลีติ๊ด. (๒๕๔๑). สัตววิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
สตารร, เซซี. (๒๕๕๕). ชีววิทยา เลม ๒. (แปลจาก Biology: Concepts and applications โดยทีม
คณาจารยภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน; บรรณาธิการ พงษรัตน ดํารงโรจนวัฒนา).
กรุงเทพฯ: เซนเกจ เลินนิ่ง (ประเทศไทย).
๑๕

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๑.๑ นั กศึ กษาประเมิ น การเรี ย นการสอนผานแบบประเมิ น อาจารย ผา นระบบออนไลน ของ
มหาวิทยาลัย
๑.๒ นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อ
เสร็จสิ้นภาคการศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
๒.๑ ประเมินจากผลการสอบ
๒.๒ คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
๒.๓ อาจารยผูประสานงาน/รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
๓. การปรับปรุงการสอน
๓.๑ จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนตอไป
๓.๒ ดําเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนําผลที่ไดไปปรับปรุงการเรียนการสอน
๓.๓ จัดประชุมผูสอนในรายวิชา แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนรวมในรายวิชาเพื่อ
พิจารณาและนําไปสูก ารปรับปรุงการเรียนการสอน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๑ หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๔.๒ คณะมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๕.๑ ปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอน ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัย
๕.๒ อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและนําขอคิดเห็น/การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
๑๖

๑๗

