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มคอ.3 รายวิชา ปฏิบตัิการชีววิทยา 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 

 
มคอ. 3   

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
วิชา 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biological Laboratory II)  

ประกอบด้วย  7  หมวด ดังนี้ 
 
หมวด 1  ข้อมูลทั่วไป 
หมวด 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวด 3  ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวด 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวด 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวด 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวด 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
          
 
 
 
 
 
 
คณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
           อาจารย์ ดร.คุณภัทร  ศรศิลป์ 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
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แบบ มคอ. 3 รายระเอียดของรายวิชา 
 

รายระเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละ
รายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายระเอียดของ
หลัดสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหา
ความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่นักศึกษาจะได้รับการ
พัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจน
หนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมิน
รายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดงันี้ 
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน 
หมวดที่ 6 ทัพยากรประกอบการเรียน 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
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รายระเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา            สาขาวิชาชีววิทยา 
                                          ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
                                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อวิชา 
4031104 
           ปฏิบัติการชีววิทยา 2 (Biological Laboratory II) 
2. จ านวนหน่วยกิจ 
1 หน่วยกิจ 1(0-3-1) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
           วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา และเป็นวิชาเฉพาะด้าน 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
           4.1 อาจารย์ ดร.คุณภัทร  ศรศิลป์ 
           สถานที่ติดต่ออาจารย์ ห้อง 29405 email: khuna.pat@gmail.com 
           4.2 อาจารย์ ดร.นันทิยา  มณีโชติ 
           สถานที่ติดต่ออาจารย์ ห้อง 29416 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
           ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 
           รายวชิา 4031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biological Laboratory I) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน 
           ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
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           อาคาร 29 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายระเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
           หลักสูตรปรับปรุง วท.บ. (ชีววิทยา) ปี 2555 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการทดลอง อธิบาย และสรุปผลการทดลองและ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ 
1.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐานของกระบวนการต่างๆภายใน
สิ่งมีชีวิต เช่น เมตาบอลิซึม การแลกเปลี่ยนสาร พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว 
1.3 เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการทดลอง อธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสภาวะ
แวดล้อม สามารถจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
1.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สามรถบอกแนวทางในการแก้ปัญหาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
          เพ่ือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติในรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2 ยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาสามารถ
ประมวลความรู้จากท่ีได้ในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
          ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เช่น การแพร่ ออสโมซิส เอนไซม์ การสังเคราะห์ด้วยแสง 
การหายใจ การขนส่ง การคายน้ า การท างานระบบต่างๆ เช่น ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด 
ระบบประสาท ฮอร์โมนสัตว์ ฮอร์โมนพืช พันธุศาสตร์ พฤติกรรม การปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการ
ทัพยากรและสิ่งแวดล้อม        
 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 
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- สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย 

ปฏิบัติ 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียน 

การศึกษาด้วยตนเอง 5 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
          วิธีการให้ค าแนะน าอาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความ
ต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่
ระบุไว้ในรายระเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

1. สรุปสั้นๆเกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา 
2. ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ 1  
3. วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพ่ือประเมินผลการ

เรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือ
ทักษะรายวิชา 

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
1.1.1 ตระหนักถึงความส าคัญของ
การศึกษาชีววิทยา 2 เพ่ือน าไปใช้ใน
การศึกษาและวิจัยในขั้นสูงต่อไป 
1.1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
1.1.3 มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต
วินัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
1.2.1 ใช้การสอนแบบสื่อสาร
ส อ ง ท า ง  เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
นักศึกษามีการตั้งค าถามหรือ
ตอบค าถามหรือแสดงความ
คิ ด เ ห็ น  ใ ห้ ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
ศูนย์กลาง และฝึกให้นักศึกษา
ท างานเป็นทีม 
1.2.2 อาจารย์ให้ความส าคัญ

 
1.3.1 ประเมินจากการตรง
เวลาของนักศึกษาในการ
เข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม 
1.3.2 ตรงต่อเวลา แต่งตัว
สุภาพเรียบร้อย มีความ
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สามารถท างานเป็นทีม และสามารถ
แก้ไขปัญหาได้  
1.1.4 สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน
ในสั ง คมอย่ า ง รอบรื่ น  และ เป็ น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 

ต่อการควบคุมและพัฒนา
จริยธรรมแก่นักศึกษา โดย
เน้นความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ การตรงต่อเวลา 
และการเคารพกฎระเบียบ
ข้อตกลงของกลุ่มเรียน 

เคารพต่อสถานศึกษา 
1.3.3 ประเมินจากการมี
วินัยและพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.3.4 ไม่ลอกงานเพ่ือน 
และไม่ท าการทุจริตในการ
สอบ 
1.3.5 ประเมินจากความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1.1 นักศึกษาสามารถเข้าใจทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาวิชาชีววิทยา 2 โดย
การฝึกปฏิบัติ 
 
2.1.2 สามารถเข้าใจกระบวนการ
เ รี ย น รู้ ผ่ า น ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ใ น
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ได้ 
2.1.3 สามารถฝึกปฏิบัติการท างาน
ต่างๆของสิ่งมีชีวิตได้ 
2.1.4 สามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
สังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจได้ 
 

 
2.2.1 บรรยายประกอบการ
ยกตัวอย่าง 
 
 
2.2.2 ก าหนดให้ท างานกลุ่ม
และน าเสนอรายงานจากการ
ค้นคว้า 
2.2.3 ฝึกปฏิบัติการก าหนดให้ 

 
2.3.1 ทดสอบย่อย สอบ
กลางภาค สอบปลายภาค 
ด้วยข้อสอบที่เน้นหลักการ
และทฤษฎี 
2.3.2 ประเมินจากการ
น า เสนอผลการค้นคว้ า
ข้อมูล หรือกรณีศึกษา 
2.3.3 ประเมินจากผลการ
ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1.1 พัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างเป็นองค์รวม และเข้าใจภาพรวม
ของเนื้อหาที่เรียน 
3.1.2 สามารถน าพ้ืนฐานความรู้ที่ได้
ทาเชื่อมโยงกับศาสตร์ใกล้เคียงและมี

 
3.2.1 การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็ น ฐ าน  ( ProblemBased  
Learning)  ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง ถึ ง
เนื้อหาการเรียนการสอน และ
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
3.3.1 สอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค โดยเน้น
ข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ หรือวิเคราะห์
แนวคิดในการประยุกต์ใช้
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ความสามารถในเชิงบูรณาการ 
3.1.3 มีทักษะในการวิเคราะห์และคิด
อย่างเป็นระบบ 
3.1.4 สามารถอภิปรายตามประเด็นที่
ก าหนดให้อย่างชัดเจน 

3.2.2 ก าหนดประเด็นปัญหา
และสถานการณ์ที่ เกี่ยวข้อง
และแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือ
แสดงความคิดเห็นต่อปัญหา 
แ ล ะ ร ะ ด ม ส ม อ ง ห า แ น ว
ทางการแก้ไขปัญหา 
3.2.3 อาจารย์และนักศึกษา
ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ ยน
เรียนรู้และแสดงความคิดเห็น
ต่อเนื้อหา 

ศาสตร์ทางชีววิทยา 
3.3.2 วัดผลจากการ
น า เสนอผลงาน สั ง เกต
พฤติกรรมการแก้ไขปัญหา 
ประเมินผลจากปฏิบัติการ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
4.1.1 พัฒนาทักษะการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
แล ะผู้ ส อน อย่ า ง เ ห ม า ะส ม ต า ม
กาลเทศะ 
4.1.2 พัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและ
ผู้ตามในการท างานเป็นกลุ่ม 
4.1.3 พัฒนาทักษะการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การเตรียมพร้อมส าหรับ
การเรียน มีความรับผิดชอบท างานที่
ได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา 

 
 
4.2.1 จัดกิจกรรมกลุ่มให้มี
การวิเคราะห์ตามเนื้อหาวิชา 
4.2.2 มอบหมายรายงานกลุ่ม
และร ายบุ คคล  เช่ น  กา ร
ค้นคว้าสาระน่ารู้เกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาในแต่ละบทเรียน หรือ
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิ ชาและการน า เสนอ
รายงาน 

 
 
4.3.1 ประเมินจากรายงาน
ที่น าเสนอ พฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีม 
4.3.2 ประเมินจากรายงาน
การศึกษาด้วยตนเอง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.1.1 พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้ง
การฟัง การพูด การแปล การเขียน 
โดยการท ารายงาน และการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
5.1.2 พัฒนาทักษะการค านวณบาง

 
 
 
5.2.1 มอบหมายงานให้
นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก เ ว็ บ ไซต์  และการท า
รายงาน 
5.2.2 น าเสนอโดยใช้รูปแบบ

 
 
 
5.3.1 ประเมินจากรายงาน 
และรูปแบบการน าเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
5.3.2 ประเมินจากการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย
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ประการที่ต้องใช้ในการเรียนการสอน 
5.1.3 พัฒนาทักษะด้านการสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและน าเสนอ
โ ดย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ลยี ส า ร ส น เ ทศ ที่
เหมาะสม 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และวิธีการอภิปราย 

 
หน่วยที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
สัปดาห์ที่ ปฏิบัติการ/รายละเอียด จ านวนคาบ กิจกรรมการ

เรียนการสอน 
ผู้สอน 

1 พบอาจารย์ผู้สอน 3 - แจ้งแนวการ
สอน เกณฑ์การ
วัดผลประเมินผล 
- ข้อตกลง การ
ใช้ห้องปฏิบัติการ 

คณะผู้สอน  
(อ.ดร.คุณภัทร
และ อ.ดร.นันทิ

ยา) 

2 กระบวนการเมทาบอลิซึม ปฏิบัติการ 1 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  
 

3 การตรวจสอบการย่อยแป้งโดยการ
ท างานของเอนไซม์อะไมเลส จาก
น้ าลาย  

ปฏิบัติการ 2 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  

4 การสังเคราะห์ด้วยแสง ปฏิบัติการ 3 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  

5 ผลของสารอาหารที่มีต่อการหายใจ 
ระดับเซลล์ของยีสต์ 

ปฏิบัติการ 4 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  

6 อัตราการคายน้ าของพืช ปฏิบัติการ 5 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  

7 การควบคุมอัตราการหายใจและความ
ลึกของการหายใจ 

ปฏิบัติการ 6 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  

8 สอบกลางภาคเรียน (20%) 3  คณะผู้สอน  

9 ระบบทางเดินอาหารของกบ ปฏิบัติการ 7 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  
10 การแพร่ในเซลล์พืช ปฏิบัติการ 8 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  

11 การออสโมซิส ปฏิบัติการ 9 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  
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12 ฮอร์โมนมีผลต่อการเกิดรากของต้นถั่ว ปฏิบัติการ 10 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  

13 พฤติกรรมการสื่อสารของมด ปฏิบัติการ 11 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  
14 การท าสไลด์ถาวรเซลล์ประสาทไขสัน

หลังแบบกดให้แบน 
ปฏิบัติการ 12 - ฝึกปฏิบัติ คณะผู้สอน  

15 สรุปรายงานผลการปฏิบัติการ 3 อภิปรายผล คณะผู้สอน 
16 สอบปลายภาคเรียน (20%) 3  คณะผู้สอน  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาย 
(Curriculum Mapping) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 
3.1, 3.4, 4.4 

รายงานผลการทดลอง ทุกสัปดาห์ 60% 

1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-
3.4, 4.2, 4.4, 4.5, 

5.1, 5.3 

สอบปฏิบัติการและ
การเข้าชั้นเรียน 

สัปดาห์ที่ 8 และ16 40% 

 
หมวดที่ 6 ทัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ชีววิทยาพื้นฐาน. สุรินทร์: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
เชาวน์ ชิโนรักษ์ และ พรรณี ชิโนรักษ์. 2539. ชีววิทยา 3.กรุงเทพฯ: บรูพาสาส์น. 510 หน้า. 
ปรีชา และนงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. 2543. ชีววิทยา 1.กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 444 หน้า 
ปริศนา สิริอาชา. 2548. พฤกษสาสตร์. สุวีริยาสาสน์. กรุงเทพมหานคร. 96 หน้า. 
ประนอม จันทรโณทัย. 2526. เอกสารประกอบการสอน ตอนพืชไม่มีท่อล าเลียง. ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 43หน้า. 
ประนอม จันทรโณทัย. 2537. พฤกษานุกรมวิธาน. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 139 หน้า. 
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สมใจ รัตนยันต์. 2541. ไบรโอไฟต์. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 222 
หน้า. 

สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์. 2548. ชีววิทยาของพืช. ภาควิชาพฤกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 297 หน้า. 

Campbell, N.A. and Reece, J.B. 2005. Biology. San Francisco: Benjamin Cummings. 1231 
pp. 

Mader, S.S. 2001. Biology. New York: McGrow-Hill. 946 pp. 
Miller, S.A. and Harley, J.P. 2005. Zoology. New York: McGrow-Hill. 592 pp. 
Losos, J.B., Mason, K.A. and Singer, S.R. 2008. Biology. New York: McGrow-Hill. 1259 pp. 
Stace, C.A. 1989. Plant Taxonomy and Biosystematics. Edward Arnold, London. 
Starr, C. and Taggart, R. 2001. Biology: The Unity and Diversity of Life. California: 

Brooks/Cole. 942 pp. 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวกับวิชาชีววิทยา 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       1.1 การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยสอบกลางภาคและปลายภาค 
       1.2 การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
       1.3 การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
       1.4รายงานผลการทดลอง 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       2.1 การสังเกตการสอนของผู้ร่วมทีม 
       2.2 ผลการเรียนของนักศึกษา 
       2.3 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
       2.4 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน 
       3.1 น าผลการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 ไปปรับปรุง ซึ่งสามารถท าได้โดยรวบรวมปัญหา/
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ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบก่อนและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมใน
รายวิชาได้ดังนี้ 
       4.1 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา 
       4.2 ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้
คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
       5.1 ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามข้อ 4 
       5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ในเรื่องการประยุกต์
ความรู้นี้กับปัญหาที่ได้มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 

 


