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รายละเอียดของรายวิชา
สถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4031114 ปฏิบัติการชีววิทยา (General Biology Laboratory)

2. จํานวนหนวยกิต
1(0-3-2)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาแกน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน

ดร.มณชัย เดชสังกรานนท
อาจารยกลุมวิชาชีววิทยา

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
4031113 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)

8. สถานที่เรียน
วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
10 พฤษภาคม 2561

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจและมีทักษะในการทําปฏิบัติการที่สอดคลองกับ รายวิชา
ชีววิทยาทั่วไป ไดแก สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร สารเคมีของ
2
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ชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสราง
และหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะในการทําปฏิบัติการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเรื่องที่สอดคลองกับรายวิชาชีววิทยาทั่วไป ไดแก สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบ
สิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร กลไกของ
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Laboratory regarding chemical compounds in living organisms, structure and
function of cells and organelles, cell division, organisms systems, reproduction and
growth of organisms, genetics, evolution, diversity of living things, interaction of
organisms with the environment.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

ไมมี

ไมมี

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
จํานวน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน ใชการ
สื่อสาร ผาน Social Media, E – Mail รวมทั้งการพบเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
1.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1.1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม
1.1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ใชการตั้งคําถามเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรรมและจริยธรรม
1.2.2 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจน
การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงานกลุมใหกับนักศึกษา
1.2.4 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนเพื่อปลูกฝงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินผลจากการทํางานกลุมของนักศึกษา
1.3.4 ประเมินผลจาการกระทําความผิดของกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
1.3.5 ประเมินผลจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญ
 2.1.2 สามารถวิเคราะห ป ญ หา สาเหตุ ของปญ หา โดยใชความรู ทั ก ษะและเลือกใช
เครื่องมือที่เหมาะสมในการแกไขปญหา
2.1.3 สามารถบู ร ณาการความรู เ พื่ อ ใช ใ นการการตั้ ง ตํ า รั บ วิ เคราะห ผ ลิ ต ภั ณ ฑ
เครื่องสําอางการปรับปรุงตํารับ และการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2.1.4 สามารถติ ด ตามความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร เครื่ อ งสํ า อางและการนํ า ไป
ประยุกตใช
2.1.5 มีประสบการณในการตั้งตํารับ ปรับปรุง วิเคราะหผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
2.1.6 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนบรรยายรวมกับการสรางและตอบคําถามในชั้นเรียน
2.2.2 การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนใหนักศึกษาคนควาหาความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ ตํารา และทางอินเตอรเน็ต
2.2.3 การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินผลจากรายงานและนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
4
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 3.1.1 สามารถคิด วิเคราะหปญหาอยางเปนระบบ
3.1.2 สามารถประเมินสูตรตํารับหรือผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
3.1.3 สามารถศึ กษาค น ควา เข าถึงแหลงขอ มู ล ทางวิช าการ ประมวลและทบทวน
เอกสารทางวิชาการ การวิเคราะหขอมูลทางวิชาการ การเขียนเรียบเรียงงานทางวิชาการ
3.1.4 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบตั้งโจทยและตอบคําถาม
3.2.2 สอนโดยใชการสืบคนขอมูล
3.2.3 การทํารายงานและเสนอรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากการตอบคําถามในระหวางเรียนและการเสนอผลงาน
3.3.2 ประเมินผลจากรายงานและการนําเสนองาน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถให ค วามรว มมื อ ช ว ยเหลื อ และอํ านวยความสะดวกแก ก ารแก ป ญ หา
สถานการณตางๆ ในกลุมผูรวมงาน
 4.1.2 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4.1.3 สามารถเปนผูริเริ่มหรือผูนําแสดงทั ศนะในการแกไขสถานการณ ทั้งสวนตัวและ
สวนรวม
4.1.4 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให
นักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
4.2.2 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุมอยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากการมีสวนรวมในชั้นเรียนและความสัมพันธระหวางบุคคล
4.3.2 ประเมินผลจากความรับผิดชอบของนักศึกษาจากงานที่ไดรับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินผลจากการสังเกตความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคน ในการทํางาน
กลุมอยางใกลชิด
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา
 5.1.1 มี ทั ก ษะในการเลื อ กใช เครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ในการวิ เคราะห ข อ มู ล เชิ งตั ว เลขทาง
คณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
5.1.2 สามารถใชสารสนเทศในการคนหาขอมูล
5.1.3 สามารถใชทักษะการสื่อสารทั้งการปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการอานและ
เขียนอยางมีประสิทธิภาพและเลือกใชรูปแบบของสื่อสารนําเสนออยางเหมาะสม
 5.1.4 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 กระตุนใหนักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ
นําเสนอรายงาน
5.2.2 แนะแนวเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล และมอบหมายงานที่ตองมีการ
สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะหเชิง
ตัวเลขและสถิติที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
5.3.2 ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมายใหมีการสืบคนขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนํารายวิชา

2

ปฏิบัติการที่ 1
สารประกอบเคมีของ
สิ่งมีชีวิต

จํานวน
ชั่วโมง
3

กิจกรรมการเรียนการสอน/
ผูสอน
สื่อที่ใช
อาจารยผูสอนแนะนําและ
อาจารยประจํา
อธิบายการจัดการเรียนการ
ตอนเรียน
สอนตาม มคอ.3 แบงกลุม
นักศึกษา อธิบายการใช
หองปฏิบัติการ และให
นักศึกษาซักถาม
1. อาจารยอธิบายปฏิบัติการ อาจารย กลุม
ใหนักศึกษาซักถาม
ชีววิทยา
2. ให นั ก ศึ ก ษาแบ ง กลุ ม ทํ า

3

6

มคอ. 3

3

ปฏิบัติการที่ 1 การใชกล
องจุลทรรศน

3

4

ปฏิบัติการที่ 2 เซลล
และสวนประกอบของ
เซลล

3

ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ 2 ศึ ก ษ า
คุ ณ ส ม บั ติ ท า ง เค มี บ า ง
ประการของ คาร โบไฮเดรต
โปรตีน และไขมัน
3. ให นั ก ศึ ก ษาอภิ ป รายผล
อาจารยซักถาม วิเคราะหและ
สรุปประเด็นที่สําคัญ
4. ใหนักศึกษาเขียนรายงาน
ในแบบปฏิบัติการ
1. อาจารยอธิบายการใชกล
อาจารย กลุม
องจุลทรรศน ใหนักศึกษา
ชีววิทยา
ซักถาม
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมทํา
ปฏิบัติการการใชกลองจุล
ทรรศน
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม
วิเคราะห และสรุปความเข
าใจ
4. ใหนักศึกษาเขียนรายงาน
ในแบบปฏิบัติการ
1. อาจารยอธิบายการทํา
อาจารย กลุม
ปฏิบัติการเรื่องเซลลและสวน
ชีววิทยา
ประกอบของเซลล
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมทํา
ปฏิบัติการศึกษาเซลลและ
สวนประกอบของเซลลจาก
การทําสไลดสดดวยตัวเอง
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม
วิเคราะห และสรุปความ
เขาใจ
4. ใหนักศึกษาเขียนรายงาน
7

มคอ. 3
5

ปฏิบัติการที่ 3 การตรวจ
หมูเลือด Blood group

3

6

ปฏิบัติการที่ 4
วิวัฒนาการ

3

7

ปฏิบัติการที่ 5 ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
(อาณาจักร
โปรติสตา)

3

ในแบบปฏิบัติการ
1. อาจารยอธิบายการทํา
ปฏิบัติการตรวจหมูเลือด และ
สาธิต
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมทํา
ปฏิบัติการตรวจหมูเลือด
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และสรุป
ความเขาใจ
4. ใหนักศึกษาเขียนรายงาน
ในแบบปฏิบัติการ
1. อาจารยอธิบายการทํา
ปฏิบัติการวิวัฒนาการ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมทํา
ปฏิบัติการวิวัฒนาการ
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม
วิเคราะห และสรุปความเข
าใจ
4. ใหนักศึกษาเขียนรายงาน
ในแบบปฏิบัตกิ าร
1. อาจารยอธิบายการทํา
ปฏิบัติการอาณาจักร
โปรติสตาและสาธิต
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมทํา
ปฏิบัติการศึกษาอาณาจักรโป
รติสตา
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม
วิเคราะห และสรุปความเข
าใจ
4. ใหนักศึกษาเขียนรายงาน
ในแบบปฏิบัติการ
8

อาจารย กลุม
ชีววิทยา

อาจารยกลุม
ชีววิทยา

อาจารยกลุม
ชีววิทยา

มคอ. 3
8

ปฏิบัติการ
1–5
9
ปฏิบัติการที่
1-5
10-11 ปฏิบัติการที่ 6 (1-2)
โครงสรางและหนาที่ของ
พืช (โครงสรางและการ
สืบพันธุของพืชดอก และ
การแบงเซลล)

12

ปฏิบัติการที่ 7 โครงสราง
และหนาที่ของสัตว
(ศึกษาระบบไหลเวียน
เลือดของปลาหางนกยูง
และระบบยอยอาหาร)

13-14 ปฏิบัติการที่ 8

3
3
6

3

6
9

สรุปทบทวนความรูรวมกันใน
การทําปฏิบัติการที่ 1-5
สอบกลางภาค

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

1. อาจารยอธิบายการทํา
ปฏิบัติการเรื่องโครงสรางและ
การสืบพันธุพืชดอก และ
ปฏิบัติเรื่องการ
แบงเซลล และสาธิตการทํา
ปฏิบัติการ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมทํา
ปฏิบัติการโครงสรางและการ
สืบพันธุพืชดอก และปฏิบัติ
เรื่องการแบงเซลล
ดวยการทําสไลดสดดวย
ตัวเอง
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม
วิเคราะห และสรุปความเข
าใจ
4. ใหนักศึกษาเขียนรายงาน
ในแบบปฏิบัติการ
1. อาจารยอธิบายการทํา
ปฏิบัติการ และสาธิตการทํา
ปฏิบัติการ
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมทํา
ปฏิบัติการ 3. อาจารยรวมกับ
นักศึกษา อภิปราย ซักถาม
วิเคราะห และสรุปความเข
าใจ
4. ใหนักศึกษาเขียนรายงาน
ในแบบปฏิบัติการ
1. อาจารยอธิบายการทํา

อาจารยกลุม
ชีววิทยา

อาจารยกลุม
ชีววิทยา

อาจารย กลุม

มคอ. 3
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
(ศึกษาปฏิสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดลอม)

15

ปฏิบัติการ
6–8

16

ปฏิบตั ิการปฏิสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมทํา
ปฏิบัติการศึกษาปฏิสัมพันธ
ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม
สํารวจระบบนิเวศที่ศูนย
วิทยาศาสตร
3. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม
วิเคราะห และสรุปความเข
าใจ
4. ใหนักศึกษาเขียนรายงาน
ในแบบปฏิบัติการ
5. อาจารยมอบหมายให
นักศึกษาจัดทํารายงาน
ปฏิบัติการทุกบทใหสมบูรณ
3
สรุปทบทวนความรูรว มกันใน
การทําปฏิบัติการที่ 6-8
สอบปลายภาค (ในตาราง)

ชีววิทยา

อาจารยประจํา
ตอนเรียน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1.1-1.1.4
4.1.1-4.1.3

1.3.1 สังเกตการเขาชั้น
เรียนตรงเวลา และการสง
งานตามกําหนดเวลา
1.3.2 สังเกตการเขารวม
กิจกรรม/การทํางานกลุม
1.3.3 สังเกตการมีสวนรวม
ในชัน้ เรียน
1.3.4 ประเมินจากรายงาน
และความรับผิดชอบที่ไดรับ

สัปดาห
ที่ประเมิน
1-15

10

สัดสวนของ
การประเมินผล
10%

วิธีการทวนสอบ
การใหคะแนน

มคอ. 3
2.1.1.-2.1.4
3.1.1-3.1.4
5.1.1-5.1.3

มอบหมาย
2.1.1 การสอบกลางภาค
2.1.2 การสอบปลายภาค
2.1.3 การตอบคําถาม
ระหวางเรียน
2.1.4 ผลงานหรือรายงาน

8
16
1-15

20%
20%
10%

1-15

40%

- ตรวจสอบขอสอบ
และ คะแนนสอบ
- ตรวจรายงาน และ
การใหคะแนน

3. การประเมินผลการเรียนรู
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ถอนรายวิชา
ไมสงงาน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
คณาจารยกลุมวิชาชีววิทยา (2559). เอกสารประกอบการเรียนชีววิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: ศูนย
หนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
คณาจารยกลุมวิชาชีววิทยา (2559). เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร:
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ภาควิชาสัต ววิทยา (2556). ปฏิบั ติการชีววิทยา. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลั ย
เกษตรศาสตร.
กนกธร ปยธํารงรัตน (2542). ชีววิทยาของรางกาย. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเอส พรินติ้งเฮาส.
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เชาว ชิโนรักษ และ พรรณี ชิโนรักษ (2540). ชีววิทยา 1. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย.
ปรีชา สุวรรณพินิจ. (2528). ชีววิทยา. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ สุวรรณพินิจ (2542). ชีววิทยา 2. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Campbell Neil A. 1999. Biology. 5th ed. Addison Wesley Longman, Inc.
Solomon ep., et al. 1993. Biology. 3th ed. Saunders College Pub.,USA.
Wolfe S.L. 1983. Biology. 2nd ed. Belmong: Walmong publishing.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Web site ที่เกี่ยวกับหัวขอและเนื้อหาตามประมวลรายวิชา เชน
3 . 1 Studying human anat http://blog.lib.umn.edu/trite0 0 1 / studyinghuman
anatomy
andphysiology/2008/04/
3.2 Urinary system. http://www.web-books.com/eLibrary/Medicine/ Physiology/
Urinary/ Urinary.htm
3.3 Wikipedia, the free encyclopedia. Gastrointestinal tract.
http://en.wikipedia.org/ wiki/Gastrointestinal_tract

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 นั กศึ กษาประเมิ น การเรีย นการสอนผานแบบประเมิ น อาจารย ผานระบบออนไลนของ
มหาวิทยาลัย
1.2 นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 ประเมินจากผลการสอบ
2.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
3.1 จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนตอไป
3.2 จัดประชุมผูสอนในรายวิชา แลกเปลี่ยนเรียนรรูะหวางอาจารยผูสอนรวมในรายวิชาเพื่ อ
พิจารณาและ นําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอน
12
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาทําหนาที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.2 คณะมี ค ณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ข องนั กศึ ก ษาในรายวิช าทํ าหนาที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ปรั บ ปรุ งลั ก ษณะการเรีย นการสอน ตามขอ เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัย
5.2 อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอน และนําขอคิดเห็น/การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
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