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รายละเอียดของรายวิชา  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

คณะ / สาขาวิชา : คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาชีววิทยา 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

 

1.  รายวิชา  ชีววิทยาทั่วไป 1 (General Biology I) 

รหัสวิชา  4031101 

2.  จำนวนหนวยกิต 

 3(3-0-6)    3 ชั่วโมง/สัปดาห 

3.  หลักสูตร 

ชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี ้   วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ประเภทของรายวิชา           วิชาบังคบั 

4.  อาจารยผูสอน    

อาจารยสิริณ ีจิรเจษฎา   โทร. 081-879-1112 

อาจารยนฤมล ประครองรักษ โทร. 086-8641859 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 

     ภาคการศึกษาที่ 2/2564 

 นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หมู 1  

6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite) 
- 

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 
- 

8.  สถานที่เรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย 

วันจันทร  เวลา 09.30-12.10 น. หอง 220901 นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม หมู 1 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

1 กรกฏาคม 2564 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายละวัตถุประสงค 

 

1.  จุดมุงหมายรายวิชา 

1. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายเก่ียวกับหลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบ

เคมี และสมบัตขิองสิ่งมีชีวิตได 

2. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายเก่ียวกับโครงสรางของเซลล และเนื้อเยื่อของ

สิ่งมีชีวิตได 

3. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายเก่ียวกับการสืบพนัธุ และการเจริญเติบโตของ

สิ่งมีชีวิตได 

4. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได 

5. เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายถึงหลักในการจำแนกสิ่งมีชีวิตได 

6. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายเก่ียวกับความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวติและสภาวะแวดลอมได 

7. เพ่ือใหนักศกึษาสามารถอธิบายเก่ียวกับหลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมได 

8. เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอธิบายเก่ียวกับหลักการสำรวจระบบนิเวศในทองถิ่นได 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     (สำหรับการปรับปรุงในภาคการศึกษาถัดไป) 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1.  คำอธิบายรายวิชา 

หลักชีววิทยาพื้นฐาน สารประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เซลล

เนื้อเยื่อ การสบืพันธุ การเจริญเตบิโต การจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตกับสภาวะสิ่งแวดลอม การจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และหลักการสำรวจระบบนิเวศในทองถิ่น 

2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตัิ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

45 ชั่วโมงตอภาคการศกึษา นัดสอนเสริมนอกเวลา

ตามความเหมาะสม

ของเนื้อหา 

- 6 ชั่วโมงตอสัปดาห 

3.  จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

 นักศึกษาขอคำปรึกษากับอาจารย โดยจองวันเวลาลวงหนาเพ่ือมาพบตามนัด 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

พัฒนาผูเรียนตามคณุลักษณะของหลักสูตรดังนี้ 

1.1  คุณธรรมและจริยธรรมที่ตองพัฒนา   

1. มีความซื่อสัตยสุจริต  

2. มีวินัย  

3. มีจิตสำนึกและตระหนัก ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ  

4. เคารพสิทธิและรับฟง ความคิดเห็นของผูอ่ืน  

5. มีจิตสาธารณะ 

1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาในประเด็นที่เก่ียวของ 

- เปดโอกาสใหนักศึกษาตั้งคำถามหรือตอบคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวของกับคุณธรรม 

จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสตางๆ 

- อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยาง ใหความสำคัญตอจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่องเวลา การเปด

โอกาสใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา เคารพและใหเกียรติแก

อาจารยอาวุโส 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลพฤติกรรมการเขาหองเรียน การมีวินัยตอการเรียน การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน 

- ประเมินผลงานจากทีม่อบหมาย 

- ประเมินผลการรวมกิจกรรมในชัน้เรียน 

2.  ความรู 

2.1 ความรูท่ีตองไดรับ  

        1. มีความรูและความเขาใจ อยางถูกตองเก่ียวกับหลักการ และทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา สาขาวิชาชีววิทยา 

        2. มีความรูพ้ืน ฐานทาง วิทยาศาสตรและชีววิทยาที่จะนำมาอธบิายหลักการและทฤษฎี ในศาสตรเฉพาะ  

        3. สามารถติดตามความ กาวหนาทางวิชาการ พัฒนา ความรูใหมโดยเฉพาะอยางยิ่ง  

        4. มีความรอบรูในศาสตร ตาง ๆ ที่ จะนำไปใชในชีวติ ประจำวัน 

2.2 วิธีการสอน 

- บรรยายแนวคิดและทฤษฎี 

- การทำงานกลุม ศึกษาคนควาจากแหลงตาง ๆ ของขอมูลที่เกี่ยวของ 

- การนำเสนองาน และการสอนโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2.3  วิธีการประเมินผล 
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-   ประเมินพฤติกรรมการเรียนในชั่วโมงเรียน 

-   ประเมินการนำเสนอความรูประกอบการใชสื่อตางๆ 

-   สอบเก็บคะแนนยอย 

-   สอบกลางภาค 

-   สอบปลายภาค 

3.  ทักษะทางปญญา 

3.1 ทกัษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

      1. สามารถคิดวิเคราะห อยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลกัและวธิกีารทางวทิยาศาสตร  

      2. นำความรูทางวิทยาศาสตรและชีววิทยาไป ประยุกตกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

3. มีความใฝรู สามารถวเิคราะหและสังเคราะหความรู จากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ หลากหลายไดอยาง

ถูกตองและ เพ่ือนำไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

3.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายใหทำงานเปนกลุม  

- อภิปรายในชั้นเรียนตามเนื้อหาของบทเรียน 

- ฝกตอบปญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็นตอปญหาและระดมสมองในการแกไขปญหา 

3.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลจากผลงานการนำเสนอ 

- สอบกลางภาค และปลายภาค โดยใชขอสอบที่เนนการใชสถานการณใหวิเคราะห 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 1. มีภาวะผูนำ โดยสามารถ ทำงานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนำ และสมาชิกที่ดี  

      2. มีความรับผิดชอบตอ สังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนา ตนเองและพัฒนางาน  

      3. สามารถปรับตัวเขากับ สถานการณและ วัฒนธรรมองคกร 

4.2 วิธีการสอน 

- การทำงานเปนกลุม โดยกำหนดความรับผิดชอบและการปฏิบัติหนาที่แตละคนในกลุมอยางชัดเจน 

- การแลกเปลี่ยนการเรียนรู และแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมโดยจะตองมีการเปลี่ยนกลุมทำงานตาม 

กิจกรรมท่ีมอบหมาย เพ่ือใหนักศึกษาทำงานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนที่ใกลชิด 

- การปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 

- การนำเสนองาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- ประเมินผลพฤตกิรรมการทำงานเปนกลุม โดยอาศัยการสังเกตจากผูสอน 

- ประเมินผลชิ้นงานเปนรายบุคคล และรายกลุม 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
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       1. สามารถประยุกตความรู ทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือ การวิเคราะหประมวลผลการ แกปญหาและ

นำเสนอขอมูลได อยางเหมาะสม  

 2. มีทักษะการใชภาษาเพ่ือ สื่อสารความรูทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร ไดอยางมี ประสิทธิภาพ

รวมทั้งการเลือกใช รูปแบบการสื่อสารไดอยาง เหมาะสม  

 3. มีทักษะ และความรู ภาษาอังกฤษหรือภาษาตาง ประเทศอื่นเพ่ือการคนควาได อยางเหมาะสมและ

จำเปน  

4. สามารถใชเทคโนโลย ีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับ สถานการณ 

5.2 วิธีการสอน 

5. กำหนดใหศึกษาคนควาดวยตัวเองจากแหลงเรียนรูออนไลน และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

6. ใช PowerPoint ทีน่าสนใจ ชัดเจน งายตอการติดตามทำความเขาใจ ประกอบการสอนในชั้นเรียน 

7. การนำเสนอผลการศึกษาคนควาโดยการวเิคราะหและสังเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขมีสถิติอางอิงจาก

แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 

8. การมอบหมายงานที่ตองมีการเสนอทั้งในรูปเอกสารและดวยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลย ี

5.3 วิธีการประเมินผล 

9. ประเมินผลจากงานที่มอบหมาย และการนำเสนอผลงาน 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง/

ผูสอน 

จุดประสงค      

การเรียนการสอน 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช   การพัฒนาการ

เรียนรู 

ของนักศกึษา 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

อธิบายรายละเอียด

รายวิชา และทำความ

เขาใจเกี่ยวกับการเรียน 

3 อธบิายถึงขอบเขต

และความสำคญั

ของรายวิชา 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

3. การมอบหมายงาน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สือ่มัลติมีเดีย

ประกอบการสอน 

. . .   
2 ความรูพ้ืนฐานทาง

ชีววทิยา และ

สารประกอบทางเคมีใน

สิ่งมีชีวิต 

3 อธิบายเกี่ยวกับ

หลักชีววิทยา

พ้ืนฐาน และ

สารประกอบใน

สิ่งมีชีวิต 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมีเดีย

ประกอบการสอน 

. . . . . 

3  คุณสมบัติของสิ่งมีชีวติ 3 อธิบายเก่ียวกับ

คุณสมบัติของ

สิ่งมีชีวิต 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมเีดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

4 เซลล และสวนประกอบ

ของเซลล 

3 อธิบายเกี่ยวกับ

เซลล และ

สวนประกอบของ

เซลล 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

3. การมอบหมายงาน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมีเดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

5 

 

 

เซลล และสวนประกอบ

ของเซลล (ตอ) 

3 อธิบายเก่ียวกับ

เซลล และ

สวนประกอบของ

เซลล 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

3. การมอบหมายงาน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมีเดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

6 เน้ือเยื่อของสิ่งมีชีวิต 3 อธิบายเกี่ยวกับ

เน้ือเยื่อของ

สิ่งมีชีวิต 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมเีดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

7  เน้ือเยื่อของสิ่งมีชีวิต 

(ตอ) 

3 อธิบายเกี่ยวกับ

เน้ือเยื่อของ

สิ่งมีชีวิต 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

3. การมอบหมายงาน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมีเดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

 สอบกลางภาค 
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สัปดาห

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง/

ผูสอน 

จุดประสงค                

การเรียนการสอน 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช   การพัฒนาการ

เรียนรู 

ของนักศกึษา 
1 2 3 4 5 

8 

 

 

 

การสืบพันธุของสิ่งมีชีวติ  3 อธิบายเกี่ยวกับ

การสืบพันธุของ

พืช 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

3. การมอบหมายงาน 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมีเดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

9 

 

 

การเจรญิเติบโตของ

สิ่งมีชีวิต 

3 อธิบายเกี่ยวกับ

การเจรญิเติบโต

ของสิ่งมีชีวิต 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมีเดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

10 สอบเก็บคะแนน 3 ประเมินผลการ

เรียน 

ทำแบบทดสอบ แบบทดสอบ 

. . .  
 

11 วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 3 อธิบายเกี่ยวกับ

กำเนิดสิง่มีชีวิต

และวิวัฒนาการ 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมีเดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

12 สิ่งมีชีวติและสิ่งแวดลอม 3 อธิบายเก่ียวกับ

ระบบนิเวศ และ

ความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตและ

สภาวะสิ่งแวดลอม 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลตมิีเดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

13 

 

 

 

สิ่งมีชีวติและสิ่งแวดลอม 

(ตอ) 

3 อธิบายเก่ียวกับ

ระบบนิเวศ และ

ความสัมพันธของ

สิ่งมีชีวิตและ

สภาวะสิ่งแวดลอม 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมีเดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

14 การจัดการทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม 

3 นำความรูไปใชใน

การจัดการ

ทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอม 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อมัลติมีเดีย

ประกอบการสอน 
. . . . . 

15 การนำเสนองานเรื่อง 

การจำแนกสิ่งมีชีวิต 

3 พัฒนาความรู 

ทักษะทางปญญา

และการคิด

วิเคราะห 

1. การบรรยาย 

2. การอภปิราย 

 

1. รายงาน 

2. สื่อมัลติมีเดีย

ประกอบการ

นำเสนองาน 

. . . . . 
16 สอบปลายภาค 

หมายเหตุ  การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

1 = คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา  2 = ความรู   
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3 = ทักษะทางปญญา    4 = ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 

5 = ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตำราหลัก  (ระบุเอกสาร ตามหลักการอางอิง) 

กฤษณ มงคลปญญา และ อัมรา ทองปาน. (2542). ชีววิทยา. สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

เกษม จันทรแกว. (2547). วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม. สำนักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กิตติ โพธิปทมะ. (2549). หลักชีววิทยา. ศูนยผลิตตำราเรียน 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 

กิตติภูมิ มีประดิษฐ. (2543). มนุษยกับสิ่งแวดลอม. เอสอาร พริ้นติ้ง. 

โครงการตำราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ สอวน. (2548). ชีววิทยา: สัตววิทยา 1.  

บริษัทดานสุทธาการพิมพ จำกัด. 

โครงการตำราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ สอวน. (2548). ชีววิทยา: สัตววิทยา 2. 

บริษัทดานสุทธาการพิมพ จำกัด. 

โครงการตำราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ สอวน. (2548). ชีววิทยา: สัตววิทยา 3. 

บริษัทดานสุทธาการพิมพ จำกัด. 

โครงการตำราวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรมูลนิธิ สอวน. (2548). ชีววิทยา 1. 

บริษัทดาน สุทธาการพิมพ จำกัด. 

โครงการพัฒนาสื่อการศึกษาเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา. (2542). 

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม. บริษัท คอมฟอรม จำกัด. 

ถวิล แสนตรง. (2548). เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1. 

คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 

บษกร ฉิ่งเล็ก. (2542). ชีววิทยาทั่วไป 1. โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏ

บุรีรัมย. 

2. แผนประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมินผล 

ขอ 2.1 การสอบกลางภาค 8 30 % 

ขอ 2.1 การทดสอบยอย 11 10 % 

ขอ 2.1 การสอบปลายภาค 16 30 % 

ขอ 3 และ 5 การประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน 

การประเมินผลการมีสวนรวมในชั้นเรียน 

ตลอดภาค

การศกึษา 

20 % 

ขอ 1.1 และ

1.2 

การเขาเรียน ตลอดภาค

การศกึษา 

10 % 

รวม 100 % 
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 ปราณ ีอานเปรื่อง. (2543). เอนไซมทางอาหาร. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรงุเทพฯ. 

ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ สุวรรณพินิจ. (2540). ชีววิทยา 1. 

สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ สุวรรณพินิจ. (2548). ชีววิทยา 2. 
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เพ็ญแสง ปุตตะ. (2536). ชีววิทยาทั่วไป 1. ตำรา-เอกสารวชิาการ ฉบับที ่65 

ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการ หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดคร.ู 
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ภาควชิาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2547). 

วิชา 311 108 ปฏิบัตกิารชีววิทยาทั่วไป. คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

ภาควิชาสัตววทิยา คณะวทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2544). 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธการประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ไดแนวคิดและความคิดของนักศึกษาจาก 

- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี ้

- ผลการสอบ 

- วเิคราะหจากผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3.  การปรับปรุงการสอน 

- ปรับปรุงรายวิชาใหทันสมัยตามเหตุการณปจจุบัน 

- ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 


