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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1093604 ชื่อวิชานิเวศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. จานวนหน่วยกิต
3 (2-2-5) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
สาหรับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
ประเภทวิชากลุ่มวิชาเอกเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร. ปิยาภรณ์ วรานุสันติกลู และกลุ่มวิชาชีววิทยา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่1 ชั้นปีที่3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16 มิถุนายน 2559
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจนิเวศวิทยาในบริบทเรื่องวิวัฒนาการของนิเวศวิทยา
ชีวิตและสิ่ งแวดล้ อม นิ เวศวิท ยาการปรับตัว นิ เวศวิท ยาระบบนิ เวศ นิเวศวิท ยาของสั งคม นิ เวศวิท ยา
พฤติกรรมประชากร มลพิษ ความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และกฎหมายสิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การพัฒ นาวิชานิเวศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์โลกในปัจจุบัน
สาหรับใช้สอนนักศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้าน
กายภาพและชีวภาพวงจรการถ่ายทอดพลังงานความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศโครงสร้างและ
การเปลี่ยนแปลงของประชากรทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาตินิเวศวิ ทยากับสิ่งแวดล้อม
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นทรัพยากรธรรมชาติใน
ระดับประเทศและโลกการจัดการทรัพยากรของชาติเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการจัดการในชีวิตประจาวัน
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ก าห น ดตาม ความ 30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 75ชั่วโมง/ภาคการศึกษา
เหมาะสม
3. จ านวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการ แก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาต่อนักศึกษารายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 1ชั่วโมง/สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณค่า และคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม
1.1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
1.1.5 เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 มอบการทารายงาน
1.2 2 การนาเสนอโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.2.3 การกาหนดเวลาส่งงานและเวลาเรียนในชั้นเรียน
1.2.4 อาจารย์เป็นแบบอย่างในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียนในชั้นเรียน และจากการเสนอผลงาน
1.3.2 จากการตรวจรายงาน
1.3.3 สังเกตจากการเข้าเรียนและการส่งผลงานที่ตรงเวลา
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2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
2.1.1 ศึกษานิเวศวิทยาในบริบทเรื่องวิวัฒนาการของนิเวศวิทยา ชีวิตและสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา
การปรับตัว นิเวศวิทยาระบบนิเวศ นิเวศวิทยาของสังคม นิเวศวิทยาพฤติกรรม ประชากร มลพิษ ความ
ยั่ ง ยื น ทางนิ เวศวิ ท ยา การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และกฏหมาย
สิ่งแวดล้อม
2.1.2 มีความรู้ความเข้าใจสามารถนาความรู้ จากสิ่งที่ศึกษามาใช้ ในการเรียนสาขาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การบรรยายโดยใช้ power point
2.2.2 จัดทาเอกสารประกอบการสอน
2.2.3 การทาแบบทดสอบ
2.2.4 ทารายงาน
2.2.5 เสนอรายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินจากและการสอบกลางภาคและปลายภาค
2.3.2 ประเมินจากผลงานหรือรายงาน
2.3.3 ประเมินจากการตอบคาถามระหว่างเรียนและการเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 เกิดทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความ
3.1.2 สามารถทางานร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความรู้
3.1.3 สามารถนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อประกอบ
3.1.4 ทักษะเบื้องต้นในการวิเคราะห์ และการค้นคว้าสื่อต่าง ๆจากสานักวิทยบริการ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบตั้งโจทย์และตอบคาถาม
3.2.2 การทารายงาน
3.2.3 เสนอรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการตอบคาถามในระหว่างเรียนและจากการเสนอผลงาน
3.3.2 ประเมินจากรายงาน
3.3.3 สังเกตจากการตอบคาถาม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 การสร้างความสัมพันธ์ความเป็นมิตรระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน
4.1.2 ส่งเสริมให้รู้จักการทางานเป็นกลุ่มและรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
4.1.3 รู้จักมีน้าใจช่วยเหลือผู้อื่น
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4.2 วิธีการสอน
แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มและจัดทารายงานพร้อมทั้งเสนอผลงานเป็นกลุ่มโดยกาหนดหน้าที่รับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินตนและการประเมินจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากระหว่างปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม การเสนอผลงานและจากผลงานที่ทาร่วมกัน
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
5.1.1 สามารถคิดค่าสถิตเิ พื่อวิเคราะห์การเปรียบเทียบ
5.1.2 สามารถใช้internet เพือ่ หาข้อมูลจาก web site ต่าง ๆ
5.1.3 สามารถใช้ email ส าหรับติดต่ออาจารย์ผู้ ส อนระหว่างนักศึ กษาและบุ คคลอื่น ๆ หรือส่ ง
รายงาน
5.1.4 พัฒนาการใช้ภาษาพูด เขียน จากการนาเสนอผลงาน
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 ให้ทารายงานโดยฝึกคิดคานวณวิเคราะห์ผล
5.2.2 การนาเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะ
5.2.2 ให้สืบค้นข้อมูลทาง internet
5.2.3 ให้ทารายงานส่งทาง email
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการรายงาน การเสนอผลงาน และการใช้สถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการใช้ภาษา
เขียน และพูด
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/
ที่
รายละเอียด
1
บทที่ 1
บทนา

จานวน
กิจกรรมการเรียน การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ผู้สอน
ชั่วโมง
3
1. อาจารย์ผู้สอนแนะนาตัว และอธิบายเนื้อหารายวิชา อาจารย์กลุ่ม
จุดประสงค์และเป้าหมายของรายวิชา เกณฑ์การวัดผล ชีววิทยา
และประเมินผล แนะนาหนังสือ และ website เพิ่มเติม
มอบหมายรายงานนิเวศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทย
2. ท ากิ จ กรรมบทที่ 1 การน าเข้ าสู่ บ ทเรี ย นโดยจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้คาถามเป็นฐาน ให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อสรุปความสาคัญของสิ่งแวดล้อม
กับสิ่งมีชีวิต
3. อาจารย์สรุปประเด็นที่สาคัญ อภิปรายและซักถาม
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มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

ผู้สอน

4. บรรยายประกอบ สื่ อ การสอน แผ่ น ใส/Power
point
2

บทที่ 2
วิวัฒนาการของ
นิเวศวิทยา

4

1. บรรยายประกอบ สื่ อ การสอน แผ่ น ใส/Power อาจารย์กลุ่ม
point
ชีววิทยา
2. นั ก ศึ ก ษาชม VDO/ VCD เรื่ อ งวิ วั ฒ นาการของ
นิเวศวิทยา
3. อาจารย์ ร่ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาอภิ ป ราย ซั ก ถาม และ
วิ เ คราะห์ เรื่ อ งวิ วั ฒ น าการของนิ เวศวิ ท ยาจาก
VDO/VCD
4. อาจารย์สรุปประเด็นนาเข้าสู่การบรรยายประกอบ
สื่อการสอน แผ่นใส/Power point
5. ภาคปฏิบัติทาปฏิบัติการที่ 1 วิวัฒนาการ

3

บทที่ 3
ชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม

4

1. บรรยายประกอบสื่อ แผ่นใส/Power Point
อาจารย์กลุ่ม
2. ภาคปฏิ บั ติ ท าปฏิ บั ติ ก ารที่ 2ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข อง ชีววิทยา
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

4

บทที่ 4
นิเวศวิทยาการ
ปรับตัว

3

5

บทที่ 5
นิเวศวิทยาระบบ
นิเวศ

3

3. อาจารย์ ส รุ ป ประเด็ น ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม ความ
เข้าใจ
1. กิจกรรมนาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้คาถามเป็นฐานให้ อาจารย์กลุ่ม
นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต ชีววิทยา
ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
2. อาจารย์สรุปประเด็นที่สาคัญ อภิปรายและซักถาม
3. การบรรยายประกอบสื่อแผ่นใส/Power Point
1. การบรรยายประกอบสื่อแผ่นใส/Power Point
อาจารย์กลุ่ม
2. อภิปรายและซักถาม
ชีววิทยา
3. กิจกรรม ชม VDO/VCDเรื่องระบบนิเวศในภูมิภาค
ต่างอภิปราย
4. อาจารย์ ส รุ ป ประเด็ น ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เสริ ม ความ
เข้าใจ
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มคอ. 3
สัปดาห์
หัวข้อ/
ที่
รายละเอียด
6
บทที่ 6
นิเวศวิทยาของ
สังคม
7
บทที่ 7
นิเวศวิทยา
พฤติกรรม

จานวน
กิจกรรมการเรียน การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ชั่วโมง
3
1. การบรรยายประกอบสื่อแผ่นใส/Power Point
2. อภิปรายและซักถาม

ผู้สอน
อาจารย์กลุ่ม
ชีววิทยา

3

1. การบรรยายประกอบสื่อแผ่นใส/Power Point
อาจารย์กลุ่ม
2. อภิปรายและซักถาม
ชีววิทยา
3. กิจกรรม VDO/VCD เกี่ยวกับพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต
4. สรุปประเด็นความเข้าใจ

8

บทที่ 1-บทที่ 7

2

สอบกลางภาค

อาจารย์กลุ่ม
ชีววิทยา
อาจารย์กลุ่ม
ชีววิทยา

9

บทที่ 8
ประชากร

4

1. การบรรยายประกอบสื่อแผ่นใส/Power Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. อาจารย์อธิบายปฏิบัติการที่ 3การศึกษาอัตราการ
เติบโตของประชากร
4. นักศึ กษาท าปฏิ บัติ การ เมื่ อเสร็จสิ้ น อาจารย์ส รุป
ความเข้าใจและแนวคิดอีกครั้ง

10

บทที่ 9
มลพิษ

3

11

บทที่ 10 ความ
ยั่งยืนทาง
นิเวศวิทยา

3

1. น าเข้ า สู่ บ ทเรี ย นด้ ว ย VCD สภาวะมลพิ ษ ในโลก อาจารย์กลุ่ม
ปัจจุบัน
ชีววิทยา
2. การบ รรยายป ระกอบ สื่ อ Power Point และ
เอกสารประกอบการสอน
3. อภิปรายและซักถาม สรุปความเข้าใจ
1. ชม VCD เรื่องการล่าปลาวาฬ
อาจารย์กลุ่ม
2. บรรยายประกอบสื่อ แผ่นใส/Power Point
ชีววิทยา
3. ทากิจกรรม ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มการอภิปราย
ความสาคัญของการสร้างความยั่งยืนทางนิเวศวิทยา
4. มอบนักศึกษาทารายงานโดยให้แปลบทความที่
อาจารย์มอบหมายให้

12

13

บทที่ 11
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

3

บทที่ 12

4

1. การบรรยายประกอบสื่อแผ่นใส/Power Point
2. อภิปรายและซักถาม
3. ให้ นั ก ศึ ก ษา จั ด กลุ่ ม สรุ ป และอภิ ป รายสภาวะ
ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย

อาจารย์กลุ่ม
ชีววิทยา

1. นาเข้าสู่บทเรียนด้วย VCD และ บรรยายประกอบ อาจารย์กลุ่ม
9

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/
จานวน
กิจกรรมการเรียน การสอนสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
รายละเอียด
ชัว่ โมง
ความหลากหลาย
สื่ อPower Point และเอกสารประกอบการสอนเรื่อ ง
ทางชีวภาพ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
2. อภิปรายและซักถาม สรุปความเข้าใจ
3. ทาปฏิบัติการที่ 4ความหลากหลายทางชีวภาพ

ผู้สอน
ชีววิทยา

14

บทที่ 13
กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม

3

1. การบรรยายประกอบสื่อแผ่นใส/Power Point
2. อภิปรายและซักถาม

อาจารย์กลุ่ม
ชีววิทยา

15

นาเสนอรายงาน
และสรุปบทที่
8-13

4

1. นั ก ศึ ก ษาน าเสนอรายงานนิ เวศวิ ท ยาและปั ญ หา อาจารย์กลุ่ม
ชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
2. อาจารย์และนักศึกษาช่วยกันสรุปประเด็นปัญหา
นิเวศวิทยาและปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
3. อาจารย์สรุปบทที่ 8-13 เพื่อทบทวนความเข้าใจ
4. อาจารย์สรุปแนวคิดโดยรวมของวิชา

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการ
เรียนรู้
1.1.1-1.1.5
4.1.1-4.1.3

2

2.1.1- 2.1.3
3.1.1-3.1.4

3

1.1.1, 1.1.3,
2.1.3, 2.1.4,

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียน ตลอดภาค
ในชั้นเรียน และจากการเสนอผลงาน การศึกษา
1.3.2 จากการตรวจรายงาน
1.3.3 สั ง เกตจากการเข้ า เรี ย นและ
การส่งผลงานที่ตรงเวลา

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

2.1.1ประเมินจากการสอบกลางภาค
และปลายภาค
2.3.2ป ร ะ เมิ น จ า ก ผ ล ง า น ห รื อ
รายงาน

30%, 30%

ป ฏิ บั ติ ก ารท ดลองวิ เ คราะห์ ผล ตลอดภาค
สรุป ผลเขียนรายงานผลการทดลอง การศึกษา

15%

20
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มคอ. 3
กิจกรรมที่

ผลการ
เรียนรู้
3.1.1, 3.1.3,
4.1.2, 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ทางานเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่ คุ ณ ภาพ
การเขี ย นรายงานส่ งรายงานตามที่
กาหนด

3.การประเมินผลการศึกษา
ประเมินผลการศึกษาโดยใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กลุ่ ม วิ ช าชี ว วิ ท ยา(2555).นิ เวศวิ ท ยาและปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม.กรุ ง เทพมหานคร : ศู น ย์ ห นั ง สื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
จิราภรณ์คชเสนี. (2555). มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
จิราภรณ์คชเสนี. (2556). นิเวศพัฒนาเพื่อความยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
จิราภรณ์ และ นันทนาคชเสนี. (2552). นิเวศวิทยาประยุกต์ การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2553). มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. 2550. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สุกาญจน์รัตนเลิศนุสรณ์. (2550). หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
Cunningham P.W., Cunningham M.A. (2013). Principles of environmental science inquiry &
applications. McGraw-Hill companies.
Krebs J.C. (2009). Ecology sixth edition. Pearson international.
Molless Jr. M.C. (2010). Ecology concepts and applications fifth edition. McGraw-Hill
companies.
Smith T.M., Smith R.L. (2009). Elements of ecology seven edition. Pearson international.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
Web site ที่เกี่ยวกับหัวข้อและเนื้อหาตามประมวลรายวิชาเช่น
1. http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-121.html
2. http://www.sc.chula.ac.th/courseware/2303105/ppt/6new_far_evolution1.pps
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มคอ. 3
3. http://www1a.biotec.or.th/BRT/index.php/theory
4. http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-biology2/chapter5/index.html
5. http://www1a.biotec.or.th/BRT/dmdocuments/reptile%20adaptation.pdf

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน จัดทาโดยนักศึกษา โดยมีกิจกรรมและความเห็นจาก
นักศึกษา ดังนี้
1.1แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา
1.2 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
1.3 สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน มีดังนี้
2.1 การทดสอบผลประเมินการเรียนรู้
2.2 ผลการสอบ
2.3 การสังเกตการสอนของผู้ร่วมสอน
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการประเมินการสอน (ข้อ 2) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมและหาข้อมูลเพิ่มเติมในในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 การจัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การทาวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนตามรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายหัวข้อ โดยจากการตั้งโจทย์ตาม
และจากการตรวจรายงานของนักศึกษา รวบถึงการทดสอบย่อย มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ท่านอื่น หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
4.2 มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชาตรวจผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพ ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
5.2 ประยุกต์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และมีแนวคิดวิเคราะห์จากปัญหา
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