
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑ 
รายวิชา ...BEN1002.... สาขาวิชา .ชีววิทยาสิ่งแวดลอ้ม... คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา… BEN1002 รายวิชา.......ปฏิบตัิการนิเวศวิทยา.............. 

สาขาวชิา.สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม.. คณะ..วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสนุันทา 

ภาคการศึกษา...2. ปีการศึกษา.…......2564............... 

 

หมวดที่๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   BEN1002............................................................................... 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย …............ปฏิบัติการนิเวศวิทยา………………………………….. 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ …............. Ecology Laboratory.................. 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   ….........3(0-3-1).............................      
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       …วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาชีววทิยาสิ่งแวดลอ้ม..............  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    …...........กลุม่วิชาบังคับ................................................... 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกุล........  
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน  ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  อุฑารสกลุ.   
 
๕.  สถานที่ติดต่อ .ห้องพักสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดลอ้ม.../ E – Mail.....tatsanawalai.ut@ssru.ac.th..... 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ....2/2564........./  ช้ันปีที่ ...2.... 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ........20......คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) …........... -.................. 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) …..........BEN1001 นิเวศวิทยา................................ 
 
๙. สถานที่เรียน   ….........ห้อง 26406.......... 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที่..15..เดอืน..พฤศจิกายน........พ.ศ. 2564........ 
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รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
   - เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้พื้นฐานทางนิเวศวิทยา ระบบนิเวศ พลังงาน ปัจจัยจ ากัด วัฏจักรของสสาร โครงสร้าง 
องคป์ระกอบ และการท างานของระบบนิเวศต่างๆ 
   - เพื่อให้ผูเ้รียนมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกดิขึน้ในระบบนิเวศ 
   - เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถหาแนวทางการป้องกัน รักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศได้อย่างมีศักยภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยา 
และน าไปใช้เป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต 
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา  
  บทปฏิบัติการด้านความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ การส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างทางนิเวศวิทยาทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 
 Laboratory in relation of ecological compositions; relation patterns in ecosystem; ecological survey and sampling in 
lab and field trips 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยายไม่เกิน - ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา 

3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์  

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม .. ช้ัน 2.. อาคาร 
..24... .................. 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ...........089-205-0899................................................. 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) ....tatsanawalai.ut@ssru.ac.th.......................... 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line)........ID-line : pubasten.......... 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)..... http://www.teacher.ssru.ac.th/tatsanawalai_ut.. 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 (๑) มีวินยัในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสงัคมและวิชาชีพ 

  (๒) เป็นผูมี้คณุธรรม จรยิธรรม เสียสละ มีความซ่ือสตัยส์จุรติ 
  (๓) เคารพสิทธิและรบัฟังความคดิเห็นของผูอ่ื้น รวมทัง้เคารพในคณุคา่และศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย ์
  (๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  (๕) มีจิตสาธารณะพรอ้มท่ีจะชว่ยเหลือผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส 

๑.๒   วิธีการสอน 
 (๑) บรรยายพรอ้มยกตัวอยา่งกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรยิธรรม ก าหนดขอ้ปฏบิัติในหอ้งเรียน การ

เข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา การแต่งกายให้ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของมหาวิทยาลัย  

 (๒) มอบหมายใหน้ักศึกษาเปน็รายบุคคลคน้หาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง หรอืกรณศีึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจมาก

ขึน้ 

  

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
        (๑) พฤติกรรมการเขา้เรยีน 

 (๒) การจัดสง่งานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ก าหนด และตรงเวลา 

 (๓) มีการอ้างอิงเอกสารหรอืต าราที่ได้น ามาจดัท าเป็นรายงาน อยา่งถูกต้อง เหมาะสม 

 (๔) ประเมินคุณภาพการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

๒. ความรู้ 
๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
(๑) มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญในเนื อหาสาขาวิชาที่ศึกษา  

(๒) มีความรูเ้ก่ียวกับความกา้วหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถน าความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นการ

แก้ปัญหาในการท้างาน  

(๓) สามารถบูรณาการความรูใ้นเนื อหาสาขาวิชาที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ืน่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนา

และประยุกตใ์ช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

(๔) สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะ ความช้านาญในวิชาที่ศึกษาได้อยา่งต่อเนือ่ง 
๒.๒   วิธีการสอน 
 (๑) ฝึกปฏิบัติการ  

 (๒) การท างานเดีย่วและกลุ่ม การค้นควา้ และการน าเสนอรายงาน อภิปราย แก้ปัญหาโจทย์การน าเสนอ

รายงาน การวเิคราะห์กรณศีกึษา และมอบหมายให้ค้นควา้โจทย์ปัญหา ข้อมลูที่เกี่ยวขอ้ง โดยการน ามาสรุปและน าเสนอ

ด้วยการเน้นผู้เรยีนเป็นศนูย์กลาง  
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      ๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

        (๑) ความถูกต้องทดสอบย่อย สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เนน้การวัดหลักการและทฤษฎ ี

 (๒) ประเมินผลจากแบบรายงานการฝึกปฏิบตัิการ และการวิเคราะห์กรณศีึกษา (รายงานกลุ่ม และ

รายงานเดีย่ว) 

 (๓) ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย  

 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา  

(๑) สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งมีระบบ และมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร ์ 

(๒) น้าความรูท้างวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรไ์ปประยุกต์กับสถานการณต์่างๆ ได้อยา่งถูกต้องและ

เหมาะสม  

(๓) มีความใฝ่รู้ สามารถวเิคราะห์ และสังเคราะห์ความรูจ้ากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ที่หลากหลายไดอ้ย่างถูกต้อง
และเหมาะสม  

๓.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยายสรุปโดยใช้สื่อการสอนประกอบ……………………………………………………………… 

           (๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษาแก้โจทย์ปัญหา และการน าเสนอผลการศึกษา… 
(๓)  อภิปรายกลุ่ม……………………………………………………………………..………………………………… 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) สังเกตการตอบค าถามและตั้งค าถามของผู้เรยีนในระหว่างการปฏิบัติการ 
(๒)  วัดผลจากค าตอบที่ผู้เรียนตอบในชัน้เรียนและแบบฝึกปฏิบัต…ิ……… 
(๓)  วัดผลจากค าตอบที่ผู้เรียนตอบในชัน้เรียนและแบบปฏบิัติ……………………………………………… 
(๔)  ตรวจการท าการบ้าน บนัทึกลงในแฟม้บันทึกผลงาน…………………………………… 
(๕)  สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการคิดวิเคราะห ์
(๖) พิจารณาจากการอภิปรายกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่……………… 
 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
(๑) มีมนุษยสัมพันธ์และมีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานรว่มกับผูอ้ืน่ท ังในบทบาทของผู้น้า และในบทบาทของ

สมาชิกกลุ่มทีด่ีได ้ 

(๒) มีความรับผดิชอบในการกระท้าของตนเองและรบัผิดชอบงานในกลุ่ม รวมทั้งมีความรับผดิชอบตอ่สงัคม

และองคก์ร  

(๓) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมขององคก์รได้อย่างเหมาะสม   
๔.๒   วิธีการสอน 
           (๑) จัดกจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะห์การแกโ้จทยป์ัญหาตา่งๆ 

 (๒) มอบหมายงานทัง้รายกลุม่และรายบุคคล………………… 
(๓)  การน าเสนอผลงาน……………………………………………………………………..………………………………… 
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๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติและตอบค าถามรวม……………………………… 
(๒)  ประเมนิจากรายงานทีน่ าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม………………………………………………… 
(๓)  ประเมินจากรายงานการศึกษาด้วยตนเอง…………………………………………… 

๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
(๑) สามารถประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตร์และสถติิเพื่อการวเิคราะห์ ประมวลผล การแก้ปัญหา และน้า

เสนอข้อมูลไดอ้ย่างเหมาะสม  

(๒) มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั งทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขยีน รวมท้งการเลือกใช้

รูปแบบสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

(๓) มีทักษะและความรูภ้าษาองักฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นควา้ไดอ้ย่างเหมาะสม  

(๔) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพและเหมาะสม
กับสถานการณ ์๕.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายงานให้ศึกษาคน้ควา้ด้วยตนเอง จาก website  และท ารายงาน ………………………………………… 
(๒)  น าเสนอหนา้ชั้นเรยีนโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี……………………………………… 
(๒)  นักศึกษามีส่วนรว่มในการเรยีนการสอนและตอบค าถาม……………………………………… 

๖. ด้านอื่นๆ 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑ แนวการสอน  วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้   และเกณฑ์การวัดผล
ประเมินผล  
  

3 1. แจ้งแนวการสอน วัตถุประสงค์
การเรียนรู้   และเกณฑ์การวัดผล
ประเมินผล 
2. ทดสอบก่อนเรียน 
3. สอนแบบออนไลน์ผ่าน Google 
Meet  

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล  

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๒ ปฏิบัติการองค์ประกอบในระบบ
นิเวศ 
 

3 สื่อออนไลน์ ฝึกปฏิบัติภาคสนาม  ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล. 

๓ ปฏิบัติการความสัมพันธ์ในระบบ
นิเวศพลังงานในระบบนิเวศ 
- พลังงานที่ถ่ายทอดในระบบนิเวศ 
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายทอด
พลังงานในระบบนิเวศ 
 

3 ฝึกปฏิบัติภาคสนามน าเสนอ 
ผลงาน ออนไลน์ 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล.  

๔ การเก็บข้อมูลทางนิเวศวิทยา 3 ฝึกปฏิบัติภาคสนามน าเสนอ 
ผลงานออนไลน์  
- ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารส 

๕ สถิติในการศึกษาทางนิเวศวิทยา 3 ฝึกปฏิบัติภาคสนามน าเสนอ 
ผลงาน ออนไลน์ 
 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล. 

๖ ปฏิบัติการด้านประชากรและสังคม
สิ่งมีชีวิต  

3 สืบค้นงาน จาก Internet 
ฝึกปฏิบัติ และการอภิปรายกลุ่ม
ผ่านระบบออนไลน์ 
 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล.   

๗ ปฏิบัติการวัฏจักรของแร่ธาตุ 
- วัฏจักรของน้ า 
- วัฏจักรของคาร์บอน 
- วัฏจักรของไนโตรเจน 
- วัฏจักรของซัลเฟอร์ 
- วัฏจักรของฟอสฟอรัส 

3 นักศึกษาสืบค้นงาน จาก Internet 
ฝึกปฏิบัติ และการอภิปรายกลุ่ม 
 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล. 

๘ สอบกลางภาค 1.5 รายบุคคล ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 
 

๙ ปฏิบัติการเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพในระบบนิเวศ 

3 ฝึกปฏิบัติภาคสนามน าเสนอ 
ผลงาน  

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล 
 

๑๐-๑๑ ปฏิบัติการนิเวศวิทยาบนบก 
ปฏิบัติการนิเวศวิทยาแหล่งน้ า 

6 ฝึกปฏิบัติภาคสนามน าเสนอ 
ผลงาน  

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล   

๑๒ ลงพ้ืนที่ วิเคราะห์ระบบนิเวศ 
 

6 ลงพ้ืนที่จริง 
มอบหมายงานกลุ่ม 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน

(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

อุฑารสกุล   

๑๓-๑๔ ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศ   

6 ฝึกปฏิบัติภาคสนามน าเสนอ 
ผลงาน 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล  

๑๕ น าเสนองานกลุ่ม 3 การน าเสนอของนักศึกษา ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล   

๑๖ ปฏบัิตกิารการจัดการระบบนเิวศ 3 ฝึกปฏิบัติภาคสนามน าเสนอ 
ผลงาน 

ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล   
 

๑๗ สอบปลายภาค  รายบุคคล ผศ.ดร.ทัศนาวลัย  

อุฑารสกุล   
 

 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการประเมินผล 

๒.๑ (๑) (๔) 

๓.๑ (๑)  

สอบกลางภาค 
 
สอบปลายภาค 
 

8 
 

16 
 

20% 
 

20% 
 

๑.๑ (๒)  

๓.๑(๑)  

๔.๑ (๒)  

๕.๑ (๒) (๓) (๔) 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การอ่านและสรุปบทความ 
การส่งงานตามที่มอบหมาย  
การท าแบบปฏิบัติการ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

50% 

๑.๑ (๒)  

๓.๑(๑)  

๔.๑ (๒)  

๕.๑ (๒) (๓) (๔) 

การเข้าชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน* 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 
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หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ต าราและเอกสารหลัก 
๑)  สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, พัชนี วิชิตพันธุ์, ประภา โซ๊ะสลาม. 2555. ปฏิบัติการนิเวศวิทยาดร. สายวิชาวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน.  
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ๑) จิรากรณ ์คชเสนี. 2553. นิเวศวิทยาพืน้ฐาน. พิมพ์ครัง้ที่ 4. สานักพมิพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 

กรุงเทพฯ. 

๒) นิตยา เลาหะจินดา. 2549. นิเวศวิทยา. พิมพ์ครัง้ที ่2. สานักพมิพ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.  

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ๑)  เวปไซด ์อาจารย์ผูส้อน www.teacher.ssru.ac.th/talisa_ni  

           ๒)  Issa K.S. Musoke and Mohabe Nyirabu.University of Dar es Salaam,Department of Sociology and 

Anthropology. LAKE VICTORIA ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PROJECT.2004 
๓) http://www.pcd.go.th/about/ab_iso.html   

 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

หรือข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องการสื่อสารกับนักศึกษา 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เชน่ จากผู้สังเกตการณ ์หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

-  การสังเกตการณ์สอนของผู้สอน 
- ผลการท าปฏบัติการของนักศึกษา 
-   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน  

 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
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หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
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      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

 ในระหว่างกระบวนการสอน จะมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูใ้นรายวิชา จากการ
สุ่มนักศึกษามาพิจารณากับผลการทดสอบ 
๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากผลการประเมิน ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อให้เกดิคุณภาพมากขึน้ ดังนี้ 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 1 ปี หรอืตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
- ปรับเนือ้หาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรูน้ีก้ับปัญหาที่มาจากงานวิจัย 

*********************** 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๐ 

รายวิชา .BEN1002.. สาขาวิชา ..ชวีวิทยาสิ่งแวดล้อม..... คณะ/วิทยาลัย..คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี.... มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕   ๑ ๒ ๓ ๔  ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา… BEN1002  ชื่อรายวชิา

ภาษาไทย ปฏบัิตกิารนเิวศวทิยา …............นเิวศวทิยา………………………………….. 

ชื่อรายวชิาภาษาอังกฤษ Ecology 

Laboratory …............. Ecology.................. 

 

                       

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


