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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา          :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

คณะ / สาขาวิชา              :  คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาวิชาชีววิทยา 

 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 

1. รายวิชา                          ชีววิทยาท่ัวไป 1 (General Biology 1)  

    รหัสวิชา                         4031101 

2. จำนวนหน่วยกิต 

                                      3(3-0-6)  

3. หลักสูตร 

ช่ือหลักสูตรท่ีใช้รายวิชาน้ี   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  หมู่ 1 ภาคปกติ จำนวน 16 คน  

ประเภทของรายวิชา       หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกน) 

4. อาจารย์ผู้สอน         อาจารย์สิริณี จิรเจษฎา  เบอร์โทรศัพท์ :  081 879 1112 

    e-mail : sirinee.ym@bru.ac.th           

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 

                                      ภาคการศึกษา 1/2565 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

                                      ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisite) 

                                      ไม่มี 

8. สถานท่ีเรียน                 ห้องเรียนในช้ันเรียน ห้อง 12302 (อาคาร12) 

                                 ห้องเรียนออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม Meet จากลิงค์ Lms)  
    ตามลิงค์  http://lms.bru.ac.th/course/view.php?id=5874  

                                       ส่ือประกอบเรียนดาวน์โหลดจาก (Link Lms bru)  
    ตามลิงค์  http://lms.bru.ac.th/course/view.php?id=5874  

9. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

                                         16 พฤษภาคม 2565   
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หมวดท่ี  2 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายรายวิชา 

 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และ

สมบัติของส่ิงมีชีวิตได้ 

 2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายเกี่ยวกับสารประกอบอินทรีย์และเคมีท่ี

เก่ียวข้องกับส่ิงมีชีวิตได้ 

 3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายเก่ียวกับเซลล์ และการแบ่งเซลล์ได้ 

 4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์ 

และการจัดระบบการทำงานได้ 

 5. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายเก่ียวกับหลักพ้ืนฐานของเมแทบอลิซึมได้  

 6. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ และการเจริญเติบโต

ของส่ิงมีชีวิตได้ 

 7. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายเกี่ยวกับพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการของ

ส่ิงมีชีวิตได้ 

 8. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายถึงหลักในการจำแนกส่ิงมีชีวิตได้ 

 9. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมของสัตว์ได้ 

 10. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถอธิบายเก่ียวกับการสำรวจระบบนิเวศในท้องถ่ินได้  

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 สำหรับการปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป  

 

 

หมวดท่ี  3  ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา 

      วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบอินทรีย์ของสิ่งมีชีวิต เซลล์และการแบ่งเซลล์ 

โครงสร้างและเนื้อเยื่อพืช เนื้อเยื่อสัตว์และการจัดระบบการทำงาน หลักพื้นฐานของเมแทบอลิซึม การสืบพันธ์ุ

และการเจริญเติบโต พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมของสัตว์ และการสำรวจระบบ

นิเวศ 

2.  จำนวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 

ไม่มี ไม่มี 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
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3.  จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     -  นักศึกษาขอคำปรึกษากับอาจารย์เป็นรายบุคคล หรือกลุ่มย่อยไม่เกิน 5 คน ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

โดยจองวันเวลาล่วงหน้าเพื่อมาพบตามนัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อ เช่น ใส่แมส ล้างมือบ่อยๆ และ

เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หรือปรึกษาทางโทรศัพท์ หรือทาง e-mail หรือผ่านทางแอพลิเคชัน เช่น Line 

Facebook หรือห้องเรียนออนไลน์ เช่น Google classroom Google meet และ LMS  

 

หมวดท่ี  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรมและจริยธรรมท่ีต้องพัฒนา   

            (1.1) มีระเบียบ มีวินัย ซ่ือสัตย์ ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม                

            (1.2) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ (l)  

            (1.3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีจิตสาธารณะ   

1.2 วิธีการสอน  
            - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  

            - วิเคราะห์กรณีศึกษา  

            - อภิปรายกลุ่ม  

1.3   วิธีการประเมินผล  

            - ประเมินผลพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน   

            - ประเมินผลการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน  

            - ประเมินผลการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามเวลา 

            - ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค 

2.  ความรู้ 

2.1 ทักษะทางความรู้ท่ีต้องพัฒนา 
 (2.1) มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  

 (2.2) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี ่ยวกับหลักการและทฤษฎีที ่สำคัญในเนื้อหาเก่ียวกับ

ชีววิทยา (l) 

 (2.3) มีความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์และชีววิทยาที่จะนำมาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์

เฉพาะ (¡)  

 (2.4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรอบรู้ใน

ศาสตร์ต่างๆ ท่ีจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  

2.2 วิธีการสอน  
            - ศึกษาส่ือและเอกสารประกอบการสอน    

            - บรรยาย ผู้สอนบรรยายแนวคิด ทฤษฎีเพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้  

            - อภิปรายประเด็นต่างๆ ท่ีกำหนดในหัวข้อ 



แบบฟอร์ม มคอ.03 

            - ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ  

            - สนทนาซักถาม 

2.3  วิธีการประเมินผล  
            - ประเมินพฤติกรรมการสอนแต่ละกิจกรรม 

      - ประเมินการนำเสนอความรู้ประกอบการใช้ส่ือต่างๆ  

          - สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
             (3.1) สามารถคิดวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้  

             (3.2) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุผลตามหลักและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และนำความรู้

ทางชีววิทยาไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (l) 

    (3.3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีหลากหลายได้อย่าง

ถูกต้องและเพ่ือนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม  

3.2 วิธีการสอน  
           - มอบหมายงานให้ทำและนำเสนอผลการศึกษา  

 - ให้นักศึกษาวางแผนปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในรายวิชา 

3.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินผลจากการรายงาย 

 - สอบกลางภาคและปลายภาค โดยข้อสอบท่ีเน้นการใช้สถานการณ์ท่ีให้วิเคราะห์  

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 (4.1) สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี  

 (4.2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมท้ังพัฒนาตนเองและพัฒนางาน (l) 

 (4.3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กร  

4.2 วิธีการสอน  
           - การทำงานเป็นกลุ่ม การปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบในกลุ่ม    

  - การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกลุ่ม/การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล 

4.3 วิธีการประเมินผล  
            - ประเมินตนเองและเพ่ือนด้วยแบบฟอร์มท่ีกำหนด 

            - ประเมินผลพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม  

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา  

 (5.1) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล

นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 (5.2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหาและ

นำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม (l) 

 (5.3) มีทักษะการใช้ภาษาหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสารได้อย่างเหมาะสมและจำเป็น 

 (5.4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ (¡) 

5.2 วิธีการสอน  
 - การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์   

 - การนำเสนอผลงานด้วยวาจาประกอบส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

 - การส่งผลงาน  การตรวจสอบผลงาน และการแก้ไขผลงานทางอีเมล์   

5.3 วิธีการประเมินผล  
 - ประเมินผลจากการส่งข้อมูล/ช้ินงาน และประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน  

 

หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง/

ผู้สอน 

จุดประสงค์                

การเรียนการ

สอน 

กิจกรรม 

การเรียนการ

สอน 

ส่ือท่ีใช้ 

การ

พัฒนาการ

เรียนรู้ 

ของนักศึกษา 

1 2 3 4 5 

1 -ข้อตกลงในการเรียน

การสอน 

-บทนำทางชีววิทยา 

-สมบัติของส่ิงมีชีวิต   

 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับสมบัติ

ของส่ิงมีชีวิตได้ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. ยกตัวอย่าง 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

 

 

 

2 -วิธีทางวิทยาศาสตร์ 

 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับวิธีการ

ทาง

วิทยาศาสตร์ได้ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

 



แบบฟอร์ม มคอ.03 

สัปดาห์

ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง/

ผู้สอน 

จุดประสงค์                

การเรียนการ

สอน 

กิจกรรม 

การเรียนการ

สอน 

ส่ือท่ีใช้ 

การ

พัฒนาการ

เรียนรู้ 

ของนักศึกษา 

1 2 3 4 5 

3 -สารประกอบอินทรีย์

ของส่ิงมีชีวิตและ

พ้ืนฐานทางเคมีของ

ชีววิทยา 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับ

สารประกอบ

อินทรีย์ของ

ส่ิงมีชีวิตและ

พ้ืนฐานทางเคมี

ของชีววิทยาได้ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

2. เอกสารใบ

งาน 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

 

4 เซลล์  

-โครงสร้างและหน้าท่ี

ของเซลล์ 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับ

โครงสร้างและ

หน้าท่ีของเซลล์

ได้ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

2. เอกสารใบ

งาน 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

 

5 เซลล์ (ต่อ) 

-การแบ่งเซลล์แบบ

ไมโทซิส 

-การแบ่งเซลล์แบบ

ไมโอซิส 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับการ

แบ่งเซลล์แบบ

ไมโทซิสลไมโอ

ซิสได้ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 
 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

6 

 

เน้ือเย่ือสัตว์และ 

การจัดระบบการ

ทำงาน 

 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 



แบบฟอร์ม มคอ.03 

สัปดาห์

ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง/

ผู้สอน 

จุดประสงค์                

การเรียนการ

สอน 

กิจกรรม 

การเรียนการ

สอน 

ส่ือท่ีใช้ 

การ

พัฒนาการ

เรียนรู้ 

ของนักศึกษา 

1 2 3 4 5 

เก่ียวกับเน้ือเย่ือ

สัตว์และ 

การจัดระบบ

การทำงานได้ 

 

7 เน้ือเย่ือพืชและการ

จัดระบบการทำงาน 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับเน้ือเย่ือ

พืชและการ

จัดระบบการ

ทำงานได้ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 
 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

8 

 

 

ทบทวนเน้ือหา 3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา

ทบทวนเน้ือหา

ทางชีววิทยา 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

 

สอบกลางภาค 

9 

 

 

พลังงานและเมแทบอ

ลิซึม 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับ

พลังงานและเม

แทบอลิซึมได้ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

10 การสืบพันธ์ุและการ 

เจริญเติบโต 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับการ

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

 



แบบฟอร์ม มคอ.03 

สัปดาห์

ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง/

ผู้สอน 

จุดประสงค์                

การเรียนการ

สอน 

กิจกรรม 

การเรียนการ

สอน 

ส่ือท่ีใช้ 

การ

พัฒนาการ

เรียนรู้ 

ของนักศึกษา 

1 2 3 4 5 

สืบพันธ์ุและการ 

เจริญเติบโตได้ 

11 

 

 

พันธุศาสตร์ 3 ช่ัวโมง - เพ่ือให้

นักศึกษา มี

ความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับพันธุ

ศาสตร์ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. ใบงาน 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

2. เอกสารใบ

งาน 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

12 วิวัฒนาการ ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพและการจัด

จำแนกส่ิงมีชีวิต 

3 ช่ัวโมง -เพ่ือให้

นักศึกษา มี

ความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับ

วิวัฒนาการและ

ความ

หลากหลายทาง

ชีวภาพได้ 

-เพ่ือให้

นักศึกษา มี

ความรู้ความ

เข้าใจ และการ

จัดจำแนก

ส่ิงมีชีวิตได้ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

 

13 นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

มีความรู้ความ

เข้าใจ และ

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับระบบ

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 



แบบฟอร์ม มคอ.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์

ที ่

 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

ช่ัวโมง/

ผู้สอน 

จุดประสงค์                

การเรียนการ

สอน 

กิจกรรม 

การเรียนการ

สอน 

ส่ือท่ีใช้ 

การ

พัฒนาการ

เรียนรู้ 

ของนักศึกษา 

1 2 3 4 5 

นิเวศวิทยาและ

พฤติกรรม 

14 การสำรวจระบบ

นิเวศ 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา 

สามารถอธิบาย

เก่ียวกับการ

สำรวจระบบ

นิเวศได้ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

3. สำรวจ 

 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

2. เอกสารใบ

งาน 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

 

15 นำเสนอการสำรวจ

ระบบนิเวศ 

3 ช่ัวโมง เพ่ือให้นักศึกษา

สามารถ

นำเสนอผลการ

สำรวจได้ 

1. การบรรยาย 

2. การอภิปราย 

4. นำเสนอ

ผลงาน 

 

1. ส่ือ

มัลติมีเดีย

ประกอบการ

สอน 

 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

 

l 

สอบปลายภาค 



แบบฟอร์ม มคอ.03 

 

หมวดท่ี  6  ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตำราหลัก  

[1] เชาวน์ ชิโนรักษ์ และพรรณี ชิโนรักษ์. (2552). ชีววิทยา 1. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร.  

[2] วรวัฒน์ ทิพย์จ้อย. (2557). วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

[3] Losos, J., Mason, K., Singer, S., Raven, P. & Johnson, G., (2017). Biology. Boston: McGraw-Hill Higher 

 Education. 

[4] Mader, Sylvia S. & Windelspecht, Michael. (2562). หลักชีววิทยา 1. (พิมพ์ครั้งที่ 4.) แปลโดย อิศนนัท์ วิวัฒนรัตน

 บตุร, พหล โกสิยะจินดา, ระพี บุญเปลื้อง, และณัฐพล อ่อนปาน.  กรุงเทพมหานคร: แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์

 เนชันแนล เอ็นเตอร์ไพรส์ แอลแอลซ.ี 

[5] Reece, Jane B., Urry, Lisa A., Cain, Michael L. Wasserman, Steven A., Minorsky, Peter V., & Jackson, Robert 

 B.  (2011). Campbell biology. (9th edition). Boston: Benjamin Cummings Pearson. 

[6] Starr, Cecie. (2555). ชีววิทยา 1. แปลโดย พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา. กรุงเทพฯ: เซนเกจ เลินนิ่ง.   

2.  เอกสารและแหล่งการเรียนรู้และข้อมูลแนะนำ  

[1] http://lms.bru.ac.th/course/view.php?id=5874  

 

 

 

 

2.  แผนประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล 

ข้อ 2.1.1 

ข้อ 2.1.2 

งานท่ีมอบหมายคร้ังท่ี 1 และ 2 3 และ 4 10 % 

ข้อ 2.1 การสอบกลางภาค สัปดาห์สอบกลาง

ภาค 

20 % 

ข้อ 2.1.4 

และ ข้อ 2.2 

งานท่ีมอบหมายคร้ังท่ี 3 และ 4 11 และ 14 10 % 

ข้อ 2.1 – 2.3 การสอบปลายภาค สัปดาห์สอบปลาย

ภาค 

30 % 

ข้อ 3 ข้อ 

และข้อ 5 

การประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 

การประเมินผลการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

15 

ตลอดภาคเรียน 

20 % 

ข้อ 1.1 และ

ข้อ 1.2 

การเข้าเรียน ตลอดภาคเรียน 10 % 

รวม 100% 



แบบฟอร์ม มคอ.03 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธ์การประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ได้นำแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาจาก  

 - แบบประเมินผู้สอน  

 - คำถามหรือคำแนะนำทางวิชาการท้ังในและนอกห้องเรียน 

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

           - ผลการสอน การดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับแผนบริหารการสอน  

           - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมสอน  

           - แบบประเมินผลการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

           - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        

3.  การปรับปรุงการสอน 

           - ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน          

 

 


