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รายละเอียดของรายวิชา  
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศลิปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะ วิทยาศาสตร ภาควิชา ชีววิทยา 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 512 438 วิทยาแพลงกตอน (Planktonology) 
  
2.  จํานวนหนวยกิต    3(3-0-6) 

จํานวนหนวยกิต  3 หนวยกติ  
จํานวนชั่วโมงบรรยาย 3 ช่ัวโมง/สัปดาห 
ปฏิบัติการ ไมมี  
ศึกษาดวยตนเอง 6 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง 2551  เปนวิชาเลือก กลุมวิชา
สัตวศาสตร 
  
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 ผูชวยศาสตราจารย ปทุมพร  เมืองพระ 
 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 

ภาคการศึกษา 2552 ของชั้นปที่ 3 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
   
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 512 203 นิเวศวิทยา  
 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 512 439 ปฏิบัติการวิทยาแพลงกตอน 
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8.  สถานที่เรียน 
คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร   
ที่อยู 6 ถนนราชมรรคาใน ต.สนามจันทร อ. เมืองนครปฐม จ. นครปฐม 73000 

 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 10 กันยายน 2551 
 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

(1) ใหนักศกึษามีความรูในเนื้อหาวิชา ทีจ่าํเปนตองใชในการจําแนกแพลงกตอนพืชและแพลงก 
ตอนสัตว  โดยสวนใหญจะเนนแพลงกตอนน้ําจืด  

(2)  เขาใจปจจยัที่มีผลตอการเติบโต การแพรกระจาย และการสืบพันธุของแพลงกตอน  
(3)  เขาใจวิธีเก็บรักษาสภาพแพลงกตอนเพื่อจะไดนํามาศึกษาดานอนกุรมวิธานตอไป 
(4)  รูวิธีวดัผลผลิตแพลงกตอนได เพื่อประโยชนในการศึกษาทางนเิวศวิทยา 
(5)  เขาใจวิธีการกินอาหารของแพลงกตอนสัตวแตละกลุม    
(6)   เขาใจความสําคัญของแพลงกตอนที่มตีอหวงโซอาหาร 
 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
วัตถุประสงคของการปรับปรุงรายวิชา เพือ่ปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น  สามารถ

ประยุกตความรูพื้นฐานทางอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงกตอนไปใชประโยชนในการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม     การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาเปนผลจากงานวจิัยใหม ๆในสาขา  

(1) Plankton Ecology 
(2) Environmental Toxicology  
(3) Planktonology 

เปนขอมูลที่ปรับปรุงสวนใหญไดมาจากรายงานวิจัย ทีไ่ดจากการสืบคนขอมูลผานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ web based ตาง ๆ    
 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 
   อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของแพลงกตอน  วิธีการเกบ็รักษาตัวอยางและการนับ
จํานวนแพลงกตอน  ปจจยัตาง ๆ ที่มีผลตอการแพรกระจาย การเติบโตและการสืบพันธุ  ความสําคัญของ
แพลงกตอนตอหวงโซอาหาร 
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2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

ระบุจํานวนชัว่โมงบรรยาย  สอนเสริม  การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน  และการศึกษา
ดวยตนเอง 

จํานวนชั่วโมงบรรยาย    27  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา เนื่องจากสอนรวมกบัหลักสูตร 2544 ซ่ึงมี 
เรียน 2 หนวยกิต   ผูสอนจึงไดเพิ่มการสอนพิเศษใหอีก 6 ช่ัวโมงใหกบันักศึกษาที่ลงทะเบียนตาม
หลักสูตร 2551  (3 หนวยกิต)  และใหทํารายงานเพิ่มมากกวานกัศึกษาที่เรียน 2 หนวยกิต 

จํานวนชั่วโมงสอนเสริม  6  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติภาคสนาม/การฝกงาน     -     ช่ัวโมง 
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง   6  ช่ัวโมง/สัปดาห 
 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแกนกัศึกษานอกชั้นเรียนเปน

รายบุคคล/รายกลุม ตามความตองการ 6 ช่ัวโมง/สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ) โดยระบุเวลาและสถานที่
ที่ที่นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาทางวิชาการไวใน Course Outline   และมี E-mail address ใหนักศึกษา
นัดเวลาพบลวงหนา พรอมหมายเลขโทรศัพทที่นักศึกษาสามารถติดตอ อ. ไดในกรณมีีเหตุฉุกเฉนิ  

 
หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนกัศึกษา 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
 (1)  มีวนิัย ตรงตอเวลา และรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย  

(2)  ซ่ือสัตย สุจริต 
(3)  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(4)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(5)  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  

1.2  วิธีการสอน 
(1) กําหนดใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง เกี่ยวกับแพลงกตอน จํานวน 2 เร่ือง/คน ใหจัดทํา

รายงานสง  ใหรูจักเรยีบเรียงขอมูลจากเอกสารหลาย ๆ อยาง   และมกีาํหนดสงรายงานที่แนชัด  
(2) กําหนดใหนักศึกษาทํางานเปนกลุม จํานวน 1 เร่ือง/3 คน  หัวขอดาน ecotoxicology ของ 

แพลงกตอน และรวมกันนาํเสนอหนาชั้นเรียน อภิปรายกลุม  และตอบคําถามของอาจารยและเพือ่นใน
ช้ันเรียน  
1.3  วิธีการประเมินผล 
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 ประเมินคุณธรรมและจริยธรรม ประเมินจาก 
(1) พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(2) ไมลอกงานเพื่อน ไมทจุริตในการสอบ  
 (3) การตรงตอเวลา  การแตงตัวสุภาพเรยีบรอย  ไมคุยในหองเรียน มคีวามเคารพตอสถานศึกษา  

  (4)  การทํารายงานมีการเขยีนเอกสารอางอิง ถึงขอมูลที่ไดนํามากลาวอาง  
  (5)  สามารถทํางานเปนกลุมไดดี  
  (6)  การนําเสนอรายงานที่มอบหมาย และใสใจซักถามหรือออกความคิดเห็นเมื่อฟงรายงานของ
เพื่อนรวมชั้นเรียน 
 
2.  ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 

(1) รูจักชนิดแพลงกตอนเดนในแหลงน้ําจืด และทะเล  
(2)  สามารถจําแนกแพลงกตอนไดถึงระดบั order 
(3)  รูจักปจจยัที่มีผลตอการเติบโต การแพรกระจาย และการสืบพันธุของแพลงกตอน 
(4) รูวิธีเก็บรักษาสภาพแพลงกตอนที่ถูกวธีิ เพื่อใหมีสภาพคงทนไดนานที่สุด 
(5) รูวิธีวัดผลผลิตแพลงกตอน 
(6) รูวิธีกินอาหารของแพลงกตอนสัตวแตละคลาส  
 (7) รูจักความสําคัญของแพลงกตอนที่มีตอหวงโซอาหาร 
 

2.2  วิธีการสอน 
บรรยาย การแสดงภาพชนดิแพลงกตอนประกอบการสอน การนําเสนอผลงานกลุม การอภิปราย  

การทํารายงาน โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 
2.3  วิธีการประเมินผล 

(1)  มีสอบกลางภาค  และสอบปลายภาค ดวยขอสอบทีว่ัดทฤษฎี และความสามารถเชิงเขาใจที่
สามารถนําไปตอบคําถามเชิงประยุกตได 

(2)  ประเมินการทํารายงานกลุม  
(3)  ประเมินการนําเสนอผลการคนควาขอมูล การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กับ 

อาจารยและเพือ่นในชั้นเรียน  
(4)  ประเมนิรายงานเดี่ยว  
(5)  การนําเสนอผลงาน  

3.  ทักษะทางปญญา 
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3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
(1)   พัฒนาความสามารถในการคิดอยางองครวม สามารถนําพื้นความรูที่เรียนมาจากทุกวิชา

พื้นฐาน ช้ันปที่ 1, 2 มาเชื่อมโยงได มีความสามารถเชิงบูรณาการ 
3.2  วิธีการสอน 

(1)    มอบหมายใหนกัศกึษาไปคนควาดวยตนเองแลวนําเสนอหนาชัน้เรียนพรอมการอภปิรายกลุม 
3.3  วิธีการประเมินผล 

(1)  การสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค  จะมีขอสอบเชงิวเิคราะหและฝกใหนักศกึษา
ตองบูรณาการความรูหลาย ๆ ดานมาตอบ 
 (2)   วดัผลประเมินจากงานที่มอบหมายใหไปคนควาและพฤติกรรมในการมีสวนรวมเวลา 
อภิปรายกลุม 
 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบที่ตองพฒันา 

(1)   พัฒนาทกัษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกนั สามารถทํางานเปนทีมอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
  (2)   พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนด  
เวลา 
4.2  วิธีการสอน 

(1)   มอบหมายงานกลุม และมีการอภิปรายกลุม 
4.3  วิธีการประเมินผล 

(1)   ประเมินจากการประชมุกลุมของนักศึกษา ในการแบงหนาทีใ่นการแปล และรวบรวมขอมลู
เพื่อทํารายงาน 

(2)   ประเมินจากความมีน้ําใจ เอื้อเฟอกับเพื่อน  
 (2)  ประเมนิจากการชวยกนันําเสนองานหนาหอง และพฤติกรรมในการอภิปรายกลุม 
 (3)  ประเมนิจากการชวยกนัทํารายงานกลุม 

 
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

(1)  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพดู การฟง การแปล การเขยีน โดยคนควาขอมลูทํารายงาน 
นําเสนอหนาชัน้เรียน 
  (2) พัฒนาทกัษะในการสืบคนและวเิคราะหขอมูลทางอนิเทอรเน็ตและนาํเสนอโดยใชเทคโนโลย-ี 
สารสนเทศที่เหมาะสม 
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5.2  วิธีการสอน 

(1)  มอบหมายงานใหนกัศึกษาคนควาดวยตนเองจากอนิเทอรเน็ต และนําเสนอโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
5.3  วิธีการประเมินผล 

(1)  ประเมนิจากรายงานและรูปแบบการนําเสนอดวยส่ือเทคโนโลยี 
 (2)  ประเมนิจากการมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 
หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน   
 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ถามี) 

ผูสอน 

1 Class orientation and 
understanding 
Taxonomic 
classification of 
Phytoplankton 

1 
 
1 

บรรยายคํานิยามที่ใชกับแพลงก
ตอน ประเภทของแพลงกตอน การ
จําแนกพรอมทั้ง ยกตวัอยาง
ประกอบ 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

2 Cyanophyta 2 บรรยายลักษณะทางชวีวิทยาของ 
Cyanophyta  และยกตัวอยาง
ประกอบ 
แนะนําใหรูจัก Cyanophyta ที่เปน
พิษ เพื่อกระตุนใหนักศึกษาสนใจ
เรียนมากยื่งขึน้ 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

3 Chlorophyta 2 บรรยายลักษณะทางชวีวิทยาของ 
Chlorophyta และ ยกตัวอยาง
ประกอบ 
แนะนําใหรูจัก Chlorophyta ที่ทํา
ใหเกิด plankton bloom ในน้ําจืด 
และมีผลตอส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ใน
ระบบนิเวศ  เพื่อกระตุนให
นักศึกษาสนใจเรียนมากยื่งขึน้ 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช
(ถามี) 

ผูสอน 

4 Chlorophyta 2 บรรยาย ลักษณะทางชวีวิทยาของ 
Chlorophyta และ ยกตัวอยาง
ประกอบ 
แนะนําใหรูจัก desmids ที่ใชเปน 
bioindicator น้ําที่มีสภาพเปนกรด 
เพื่อกระตุนใหนักศึกษาสนใจเรียน
มากยื่งขึ้น 
และใหนักเรียนรูจักสาหรายที่
นํามาใชประโยชนทั้งที่เปนอาหาร 
และยารักษาโรค 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

5 Chromophyta 2 บรรยายลักษณะทางชวีวิทยาของ 
Chromophyta และยกตัวอยาง
ประกอบ 
แนะนําใหรูจัก dinoflagellates ที่
ทําใหปลาตายในทะเล และมีผลตอ
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศ ให
รูจักพิษตาง ๆ ที่ dinoflagellates 
สรางขึ้น และปจจัยที่ทําใหเกิดการ
สรางพิษ และใหนกัศึกษาเลาเรื่อง
ที่ไดอานมาเกีย่วกับdinoflagellates 
เพื่อกระตุนใหนักศึกษาสนใจเรียน
มากยื่งขึ้น 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

6 Chromophyta 2 บรรยาย ลักษณะทางชวีวิทยาของ 
Chromophyta และ ยกตัวอยาง
ประกอบ 
แนะนําใหรูจัก diatoms  ที่ทําให
ปลาตายในทะเล และมีผลตอ
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ในระบบนิเวศ เพื่อ
กระตุนใหนกัศึกษาสนใจเรยีน
มากยื่งขึ้น 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

       7                                                                หยุดเรียน สอบ Midterm 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช(ถามี) 

ผูสอน 

8 Chromophyta 2 บรรยาย ลักษณะทางชวีวิทยา
ของ Chromophyta และ 
ยกตวัอยางประกอบ 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

9 Measurement of primary 
productionและ 
Factors that affect primary 
production 

1  
 
1 

บรรยายวิธีการวัดผลผลิต และ
บอกขอดี ขอเสียของแตละวธีิ  
ใหนกัศึกษาแสดงความ
คิดเห็นวามีปจจัยใดที่มีผลตอ
การเติบโตของ Phytoplankton 
จากกเอกสารที่กําหนดใหอาน
ประกอบ 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

       10 Taxonomic classification of 
Zooplankton 
Protozoa, Cnidaria, 

1 
 
1 

บรรยายหลักการจําแนก 
Zooplankton   

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

11 Rotifera, Chaetonagtha, 
Mollusca, Annelida 

2 บรรยายลักษณะทางชวีวิทยา
ของแตละ class และ 
ยกตวัอยางประกอบ 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

12 Crustacea, Urochordata 2 บรรยายลักษณะทางชวีวิทยา
ของแตละ class และ 
ยกตวัอยางประกอบ แนะนํา 
งานวิจยัดานการจําแนกชนิด
ของ copepod น้ําจืดใน
ประเทศไทย 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

13 Estimating zooplankton 
population, density, 
biomass and productivity 
Migration 

2 บรรยาย และ ยกตวัอยาง
ประกอบ  แนะนํางานวิจยัการ
ประเมินประชากรแพลงกตอน
ในอาวไทย และอันดามัน   

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

14 FeedingFish and predation 
on zoology 
Migration of Plankton 

1 
 
1 

บรรยาย และ ยกตวัอยาง
ประกอบ 

ผศ. ปทุมพร เมืองพระ 

15 สอบปลายภาค    
 รวม   28   



 

 

มคอ.3

 9 

สอนเพิ่มหัวขอ factor affecting phytoplankton growth อีก 6 ชั่วโมง โดยการนดัเรียนนอกเวลา 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 
กิจกรรมการประเมิน กําหนดการประเมิน 

(สัปดาหท่ี) 
งานกลุม งานเดีย่ว รวม 

1. การเขาชั้นเรียนและการมี
สวนรวมในชัน้เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา  5%  

2. การทํารายงานกลุม (กลุมละ 
3 คน) 1 เร่ือง 

สัปดาหที่ 6 และ 13 20%   

3. การทํารายงานเดี่ยว 2 เร่ือง สัปดาหท่ี 14  10%  
4. การนําเสนอผลงาน สัปดาหท่ี 14 5%   
5. สอบกลางภาค ตาม
ตารางสอนมหาวิทยาลัย 

สัปดาหท่ี 7  25%  

6. สอบปลายภาค ตาม
ตารางสอนมหาวิทยาลัย 

สัปดาหท่ี15  35%  

รวม  25% 75% 100% 
 

หมายเหตุ   * ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผล
การเรียนรู 
 

หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ตําราและเอกสารหลัก 
เอกสารอานประกอบ 
ลัดดา วงศรัตน. 2544.  แพลงกตอนพืช.  พิมพคร้ังที่2.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  กรุงเทพ. 851 หนา 
ลัดดา วงศรัตน. 2543.  แพลงกตอนสัตว.  พิมพคร้ังที่2.  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

กรุงเทพ. 787 หนา 
Anderson, R.A., 2005. Algal Culturing Techniques. Elsevier Academic Press, New York. 578. 
Borowitzka, M.A. and Borowitzka, L.J. (eds) 1988 Microalgal Biotechnology. Cambridge  
 University Press. Cambridge. 
Borowitzka, M.A. Borowitzka, L.J. and Kessly, D. 1990. Effects of salinity increase on  
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carotenoid accumulation in the green alga. Dunaliella salina. J. of Applied Phycoloygy : 111 
John, D.M., Whitton, B.A. and Brook, A.J. 2002. The Freshwater Algae Flora of the British  

Isles. Cambridge University Press, Cambridge, UK. 702 pp. 
McEdward, L.  1955.  Marine Invertebrate Larvae.  CRC Press, London. 464 pp. 
Moss, B. 1998.  Ecoloy of Fresh Waters. 3 rd ed. Blackwell Science Ltd., London. 286 pp. 
Wehr, J.D. and Sheath, R.G. 2003. Freshwater Algae of North America: Ecology and  

Classification. California, USA. 918. 
 
2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
- เอกสารประกอบการสอนทุกหัวขอ แจกใหอานลวงหนา 1 สัปดาห 
- Scientific Paper และบทความที่ควรอาน 
1. บทความเรือ่ง Biodiesel from Algae ใหมา copy บทความนี้จาก file ของอาจารย 
2. McManus, G.B. and  KATZ L.A. 2009. Molecular and morphological methods for identifying  

plankton: what makes a successful marriage. J. of Plankton Research, 31(10): 1119-1129.  
3. Winder, M. 2009. Photosynthetic picoplankton dynamics in Lake Tahoe: temporal and  

spatial niche partitioning among prokaryotic and eukaryotic cells. J. of Plankton  Research, 
31(11): 1307-1320. 

4. Bidigare, R.R., Chai, Fei, Landry, M.R., Luka, L.R., Hannides, C.C.S., Christensen, S.J., Karl,  
D.M., Shi, L. and Chao, Y. 2009.  Subtropical ocean ecosystem structure changes forced by 
North Pacific climate variations. J. of Plankton Research, 31(10): 1131-1139. 

5. Zubkov, M.V. 2009. Photoheterotrophy in marine prokaryotes. J. of Plankton Research, 31(9):  
933-938. 

6. Visse, A.W., Mariani, P. and Pigolotti, S. 2009. Swimming in turbulence: zooplankton 
fitness in terms of foraging efficiency and predation risk. J. of Plankton Research, 31(2):  
121-133. 

7. Irigoien, X., Fernandes, J.A., Grosjean, P., Denis, K., Albaina, A. and Santos, M. 2009. Spring  
zooplankton distribution in the Bay of Biscay from 1998 to 2006 in relation with  
anchovy recruitment. J. of Plankton Research, 31(1): 1-17. 

 
3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ขาว บทความ และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับแพลงกตอน จากวารสาร Journal of Plankton research  
เว็ปไซตที่เกี่ยวของกับสาหราย 
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แนะนํารายชื่อหัวเร่ืองรายงาน เชน 
 

เร่ือง หัวเร่ืองงานกลุม 
1 วิธีไดมาซึ่งอาหารของ dinoflagellates   
2 วิธีการปองกันตัวของแพลงกตอน  
3 ผลของปญหาโลกรอนตอแพลงกตอน  
4 ปจจัยที่มีผลตอการอพยพของแพลงกตอนสัตว 
5 ผลของสารพิษบางอยางตอการเติบโตของแพลงกตอนพืช 

 
หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 : จัดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเหน็จากนกัศึกษาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในรายวิชานี้ 
ดังนี ้
  - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
  - แบบประเมนิผูสอนและรายวิชา 
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

กลยุทธในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน โดย 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3.  การปรับปรุงการสอน 
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยหารือกับอาจารยที่สอน

วิชาอื่น ๆ ในภาควิชา และสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ โดยใหอาจารยที่ไมไดรวมสอนชวยประเมนิหัวขอ เนื้อหา ขอสอบ 
ผลการเรียน และการตัดเกรด  
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มีการวางแผนปรับปรุงการ
สอน และรายละเอียดวิชา เพื่อใหมีคณุภาพมากขึ้น โดย 

: ปรับปรุงวิธีการสอนทุกป 
: สอดแทรกความรูประยกุตที่ทันสมัยทุกป โดยเชิญอาจารยพิเศษหรือผูทรงคุณวุฒิในภาคเอกชน

มาใหความรู 
     


