
แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คณะ/สาขาวิชา       :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาประมง  

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
      รหัส 5032104 : หลักนิเวศวิทยาแหล่งน ้า (Principle of Aquatic Ecology) 
2.  จ านวนหน่วยกิต 
      3 (2-2-5) หน่วยกิต 
3.  หลักสูตร 
          วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
4.  อาจารย์ผู้สอน 
          อาจารย์ ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
          ภาคการศึกษาที่ 2  นักศึกษาสาขาประมง ชั นปีที่ 2 
6.  รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
          - 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co- requisite) 
          - 
8.  สถานที่เรียน 
         อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
       1 มิถุนายน 2559 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายรายวิชา 
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับน ้าในระบบนิเวศ 
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยจ้ากัดในระบบนิเวศแหล่งน ้า 
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับประชากรในระบบนิเวศแหล่งน ้า 
4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาแหล่งน ้านิ่ง 
5. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาแหล่งน ้าไหล 
 6. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล 
 7. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาป่าชายเลน 
 8. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการส้ารวจวิจัยด้านนิเวศวิทยาประมงในแหล่งน ้า 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา                                                             
 - 
 

หมวดท่ี 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 
                   หลักธรรมชาติที่มีผลเกี่ยวข้องต่อความเป็นอยู่ของสัตว์น ้า ปัจจัยหลักในการควบคุม
ปริมาณและการแพร่กระจายของสัตว์น ้า ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในระบบ
นิเวศ ตลอดจนระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน ้า วัฏจักรของสาร การแพร่กระจายของพืชและ
สัตว์ในแหล่งน ้า ประชากร การสงวนทรัพยากรประมง 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

64 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

 

- 20 
 

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  นักศึกษาสามารถนัดหมายอาจารย์ประจ้าวิชา เพื่อรับค้าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มได้ 
และอาจารย์ประจ้าวิชาติดประกาศก้าหนดการด้าเนินการกิจกรรมให้นักศึกษารับทราบ 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
     1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
          พัฒนาผู้เรียนตามคุณลักษณะของหลักสูตรดังนี  
         1.1.1  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
         1.1.2  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
         1.1.3  มีภาวะความเป็นผู้น้าและผู้ตาม  สามารถท้างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหา                   
ความขัดแย้งและล้าดับความส้าคัญของปัญหาได้ 
         1.1.4  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   
         1.1.5  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของการเรียน ที่ก้าหนดขึ นร่วมกันในชั นเรียน 
         1.1.6  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   
     1.2  วิธีการสอน 
         1.2.1 สอนโดยการบรรยายเนื อหา พร้อมยกตัวอย่างประกอบการเรียนการสอน 
         1.2.2 สอนแบบบูรณาการโดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน            
ชั นเรียน 
         1.2.3 อธิบายรายละเอียด ข้อตกลง ก้าหนดการของการด้าเนินงานของรายวิชา ที่นักศึกษาต้อง
ปฏิบัติตาม 
         1.2.4 ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้ตั งขึ นในชั นเรียน 
         1.2.5 ก้าหนดวันส่งงาน แบบฝึกหัด รายงาน และน้าเสนอผลงาน 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินผลจากการมีวินัยในชั นเรียน การตรงต่อเวลาในชั นเรียน 
1.3.2 ประเมินผลจากการส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลา 
1.3.3 ประเมินโดยสังเกตจากพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักศึกษา 

ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.  ความรู้ 
    2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 
          นักศึกษาต้องได้รับความรู้ตรงตามหลักสูตรดังค้าอธิบายรายวิชาที่ได้ก้าหนดไว้ 
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     2.2  วิธีการสอน 
        2.2.1 สอนโดยบรรยายเนื อหาประกอบกับการยกตัวอย่าง โดยสื่อการสอน (power point) 
        2.2.2 สอนโดยการใช้สื่อประกอบการสอนอ่ืนๆ เช่น รูปภาพ  อินเตอร์เน็ต 
        2.2.3 สอนแบบบูรณาการโดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การศึกษาระบบ
นิเวศในแหล่งน ้า 
        2.2.4 การมอบหมายให้ท้ารายงาน  
     2.3  วิธีการประเมินผล 
        2.3.1 สอบข้อเขียน 2 ครั ง (กลางภาค และ ปลายภาค) 
        2.3.2 ประเมินคะแนนจากการท้ารายงาน  
        2.3.3 ประเมินโดยสังเกตจากพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกลุ่มเร่ืองระบบนิเวศ
แหล่งน ้า 
3.  ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
        พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
     3.2  วิธีการสอน 
        3.2.1 สอนโดยบรรยายเนื อหาประกอบกับการยกตัวอย่าง โดยสื่อการสอน (power point) 
        3.2.2 สอนโดยการใช้สื่อประกอบการสอนอ่ืนๆ เช่น รูปภาพ  อินเตอร์เน็ต 
        3.2.3 สอนแบบบูรณาการโดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั นเรียน 
        3.2.4 แบบทดสอบหลังเรียน 

3.3 วิธีการประเมินผล 
        3.3.1 สอบข้อเขียน 2 ครั ง (กลางภาค และ ปลายภาค) 
        3.3.2 ประเมินคะแนนจากการท้ารายงาน  
        3.3.3 ประเมินโดยสังเกตจากพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกลุ่มเร่ืองระบบนิเวศ
แหล่งน ้า 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
        4.1.1 พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
        4.1.2 พัฒนาความเป็นผู้น้าและผู้ตามในการท้างานเป็นทีม 
        4.1.3 พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก้าหนดเวลา 
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     4.2  วิธีการสอน 
        4.2.1 สอนโดยบรรยายเนื อหาประกอบกับการยกตัวอย่าง โดยสื่อการสอน (power point) 
        4.2.2 สอนโดยการใช้สื่อประกอบการสอนอ่ืนๆ เช่น รูปภาพ  อินเตอร์เน็ต 
        4.2.3 สอนแบบบูรณาการโดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั นเรียน 
        4.2.4 แบบทดสอบหลังเรียน  
        4.2.5 สอนโดยการท้ารายงานเป็นรายบุคคลและงานกลุ่ม          
     4.3  วิธีการประเมินผล 
          4.3.1 ประเมินโดยสังเกตจากพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของนักศึกษา 
          4.3.2 ประเมินจากการส่งรายงานเด่ียวและกลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
         5.1.1 ทักษะการคิดค้านวณเชิงตัวเลข 
         5.1.2 พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท้ารายงานและ
น้าเสนอในชั นเรียน 
         5.1.3 พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 
         5.1.4 พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
         5.1.5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์   
         5.1.6 ทักษะในการน้าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 
          5.2.1 สอนโดยบรรยายเนื อหา ประกอบกับยกตัวอย่างการค้านวณ โดยสื่อการสอน                   
(power point) 
          5.2.2 สอนโดยการสาธิต หรือปฏิบัติจริง 
          5.2.3 สอนแบบบูรณาการโดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน             
ชั นเรียน 
          5.2.4 สอนโดยการน้าเสนอข้อมูลที่ทันสมัย จากอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นตัวอย่างสืบค้นให้กับ
นักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการน้าเสนอและสืบค้นข้อมูล 
          5.2.5 การมอบหมายงานที่ต้องสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          5.2.6 การมอบหมายงานที่ต้องน้าเสนอทั งในรูปเอกสารและด้วยการพูดสื่อสารโดยสื่อ
เทคโนโลยี 
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5.3 การประเมิน 
5.3.1 ประเมินจากการน้าเสนอผลงานในรูปเอกสาร และการใช้สื่อเพื่อน้าเสนอผลงาน 
5.3.2 ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 

 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ 

 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน /

สื่อที่ใช้ 

การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

1 2 3 4 5 
1 น ้าในระบบนิเวศ 8 บรรยาย/เอกสาร 

/power point 
/ / / /  

3-4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศแหล่งน ้า 

8 บรรยาย/เอกสาร  
/ power point 

/ / / /  

5-6 ประชากรในระบบนิเวศ
แหล่งน ้า  

8 บรรยาย/เอกสาร 
/ power point 

 / / / / 

7-8 นิเวศวิทยาแหล่งน ้านิ่ง 8 บรรยาย/เอกสาร 
/ power point 

/ / / / / 

9 สอบกลางภาค 
10-11 นิเวศวิทยาแหล่งน ้าไหล 8 บรรยาย/เอกสาร 

/ power point 
 / / / / 

12-13 นิเวศวิทยาชายฝั่งทะเล 8 บรรยาย/เอกสาร 
/ power point 

 / / / / 

14-15 นิเวศวิทยาป่าชายเลน 8 บรรยาย/เอกสาร 
/ power point 

 / / / / 

16-17 การส้ารวจวิจัยด้าน
นิเวศวิทยาประมงในแหล่ง
น ้าจืด 

8 บรรยาย/เอกสาร 
/ power point 

 / / /  

18 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ล าดับ
ท่ี 

วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมิน 
1 สอบกลางภาค 9 30% 
2 สอบปลายภาค 18 30% 
3 การปฏิบัติ 16 20% 
4 การท้ารายงาน 8 10% 
5 การเข้าชั นเรียน ตลอดภาคเรียน 10% 

ผลการประเมินรวม 100% 

 
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลค่าคะแนน  
 คะแนนเก็บ 40 คะแนน คะแนนกลางภาค 30 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 30 คะแนน  
 80 - 100 =  A   75 – 79  = B+ 
 70 – 74  = B   65 – 69  = C+ 
 60 – 64  = C   55 – 59  = D+ 
 50 – 54  = D    0– 49  = F 
 ขาดส่งงาน, ขาดสอบ  = I 
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3. ข้อมูลแนะน า 
 สืบค้นเพิ่มเติมจากหนังสือนิตยสารด้านการประมง และสืบค้นตัวอย่างเกี่ยวกับหลัก
นิเวศวิทยา  แหล่งน ้า และสัตว์น ้า จากเว็บไซด์ www.google.com 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ได้น้าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาจาก 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
1.2 การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
1.3 การแสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
1.4 แบบประเมินผู้สอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
2.2 ผลการสอน การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับแผนบริหารการสอน 
2.3 สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
2.4 แบบประเมินผลการสอน 

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 บันทึกวิธีการสอนที่ท้าให้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเปลี่ยนแปลง 
3.2 ศึกษาผลจากการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.3 วิเคราะห์ผลการประเมินผลการสอน 
3.4 ปรับเนื อหาและวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 


