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รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ชว 101 ชีววิทยา 1
ภาควิชา ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชว 101 ชีววิทยา 1 (BI 101 Biology I)
2. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ อาจารย์ผสู ้ อนและกลุ่มเรียน (Section)
ผูส้ อน (ห้องทางาน) :
รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ (10-401)
อ.ดร.ธนวรรณ เตชางกูร (19-1107)
อ.ดร.รักชนก โคโต (10-507)
อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร (10-305)
อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ (10-507)
ผูป้ ระสานงาน (ห้องทางาน) :
อ.ดร.สุขุมาภรณ์ แสงงาม (19-707)
อ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ (19-706)
อ.ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ (19-1110)
นายทรงกลด ใบยา (19-705)
นายรณยุทธ โสพระบุตร (19-705)

ผศ.ดร. สมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ (15-320)
ผศ.ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ (19-709)
อ.ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ (19-1110)
อ.ดร.มนตรี มณีภาค (19-719)
อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช (15-302)

อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร (10-305)
อ.ดร.สุขุมาภรณ์ สุขขุม (19-1210)
อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ (19-1211)
อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช (10-302)
อ.ดร.ธนวรรณ เตชางกูร (19-1107)
อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม (19-1211)
อ.ดร.มนตรี มณีภาค (19-710)

4. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา :
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 1
5. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และวิทยาเขตองครักษ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
สัปดาห์ท่ี

1-2

Introduction, Biomolecules

4

4

เหตุผลที่การสอน
จริงต่างจากแผนการ
สอนหากมีความ
แตกต่างเกิน
ร้ อยละ 25
-

2-3

Cell Structure and Function

4

4

-

3-4

Cell Division

2

2

-

4-6

Energy Transformation

6

6

-

6-7

Biodiversity: Protists

3

3

-

7-8

Biosystematics: Introduction,
Virus, Monera, Fungi
Biodiversity : Plants

3

3

-

5

5

-

10-11 Biosystematics : Animals
12-13 Ecology
13-14 Genetics and Applications

6
4
4

6
4
4

-

14-15 Evolution

4

4

-

8-9

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
ตามแผนการสอน

จานวนชั่วโมง
สอนจริง

2. หัวข้อทีส่ อนไม่ครบคลุมตามแผน
ไม่มี
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรูต้ ามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู ้
คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์

วิธีสอนทีร่ ะบุใน
รายละเอียดของรายวิชา
1. การไม่ทุจริตในการสอบ
การไม่ลอกการบ้ านหรืองาน
ของผู้อ่นื
2. การตรงเวลา การมีวินัย
ในห้ องเรียน การรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
3. การนาข้ อความจาก
แหล่งความรู้ต่างๆ มาทา
รายงานนั้น ต้ องมีการอ้ างอิง
เพื่อให้ เกียรติแก่เจ้ าของ
ความคิด
4. การไม่คุยกันในขณะที่
เรียน การทางานกลุ่ม
5. การรู้จักแบ่งปันความรู้
กับเพื่อนนิสติ ด้ วยกัน
บรรยายในหลักการและ
ทฤษฏีทางชีววิทยาขั้น
พื้นฐานของเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้ อ มีส่อื การสอนได้ แก่
เอกสารประกอบการสอน
เพาว์เวอร์พอยต์ (Power
Point)
1. เข้ าใจปัญหาที่เชื่อมโยง
กับบทนิยามหรือทฤษฎีทาง
ชีววิทยา
2. นาความรู้ทางชีววิทยา
ไปประยุกต์กบั สถานการณ์
ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและ
เหมาะสม
-

-

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสิทธิผล
มี ไม่มี


ปัญหาของการใช้วิธีสอน
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
-



-



-



-
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เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จานวนนิสิตทีล่ งทะเบียน (ณ วันหมดกาหนดการเพิ่มถอน)
1,225 คน
2. จานวนนิสิตทีค่ งอยู่เมือ่ สิ้ นสุดภาคการศึกษา
1,203 คน
3. จานวนนิสิตที่งดเรียน (W)
22 คน
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
(ระบุจานวนและร้ อยละของนิสติ ในแต่ละระดับคะแนน)
ระดับคะแนน (เกรด)
จานวน (คน)
A
46
+
B
90
B
193
+
C
277
C
262
+
D
184
D
90
E
61
ไม่สมบูรณ์ (I)
งดเรียน (W)
22

ร้อยละ
3.8
7.3
15.8
22.6
21.4
15
7.3
5
1.8

5. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
6. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
ไม่มี
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้ านกาหนดเวลาการประเมิน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ไม่มี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้ านวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. การทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
วีธีการทวนสอบ
ประชุมพิจารณาผลการเรียนหรือเกรดที่ได้ ของนิสติ ในแต่
ละรายวิชาร่วมกันกับคณาจารย์ในภาควิชาภายหลังการ
พิจารณาตัดเกรด

สรุปผลการทวนสอบ
ผลการเรียนเป็ นไปตามการตัด
เกรด ไม่มีผิดปกติ
ที่ประชุมเห็นชอบ

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี)
ห้ องเรียนไม่เพียงพอ

ผลกระทบ
นิสติ นั่งเรียนไม่สะดวก

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ไม่มี
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (เอกสารแนบ)
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต
ไม่มี
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ไม่มี
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู ้ อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1
ไม่มี

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่ ่านมา
ไม่มี
2. การดาเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่อไป
ไม่มี
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ไม่มี

ชื่ออาจารย์ประสานงานรายวิชา :

ลงชื่อ............................................................
(อ.สุขุมาภรณ์ แสงงาม)
วันที่รายงาน.....................................

ลงชื่อ............................................................
(อ.วุฒิพงษ์ ทองใบ)
วันที่รายงาน.....................................

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ............................................................
(
)
วันที่รายงาน.....................................
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