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วิชา 4031110  ปฏบิัติการโครงสรา้งและหน้าทีข่องเซลล์ 
(Structure and Cell Function Laboratory)  

 
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 
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รายละเอียดของรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
คณะ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวด 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือวิชา :  4031110  ปฏิบัติการโครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ (Structure and Cell 
Function Laboratory) จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมง  : 1 หน่วยกิต  1(0-3-1)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา กลุ่มวิชา แกน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน:  

ช่ือนางนิภาศักดิ์  คงงาม ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สถานท่ีติดต่ออาจารย์ : ห้อง 29416 โทร. 044-521393, 080-4655661 
E-mail address kongngarm@gmail.com 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน :  
ภาคการศึกษาท่ี 2/2561  ช้ันปีท่ี 2 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  
ชีววิทยา 1 และ 2 (พื้นฐาน) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน : 
 ไม่มี 

8. สถานที่เรียน :  
สาขาชีววิทยา  ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏสุรินทร์  ห้อง 29401  (ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ช้ัน 4) 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด : 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

    หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา :  
     1.1.เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจโครงสร้างและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ เซลล์โปรคาริโอตและยูคาริโอต 
กระบวนการทางานของเซลล์ ในร่างกายของส่ิงมีชีวิต  
     1.2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับโมเลกุลชีวภาพของเซลล์ 
     1.3. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ วัฏจักรเซลล์และการควบคุม 
     1.4. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ การเปล่ียนแปลงสภาพของเซลล์ ของส่ิงมีชีวิต  
     1.5. เพื่อให้นักศึกษาปฎิบัติการวิธีการศึกษาชีววิทยาของเซลล์ 
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สัปดาห์ที่ 1 แจ้งแนวการสอน เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
สัปดาห์ที่ 2 บทน า ความเป็นมา และความรู้พื้นฐานเก่ียวกับชีววิทยาของเซลล์ 
สัปดาห์ที่ 3 ปฏิบัติการศึกษาเยื่อหุ้มและสารหุ้มเซลล์ – โครงสร้างของเยื่อหุ้ม–การเกิดเยื่อหุ้ม

เซลล์การขนส่งสารผ่านเยื่อหุ้ม การเชื่อมติดกันของเซลล์ แมทริกซ์นอกเซลล์ ผนังเซลล์ 
สัปดาห์ที่ 4 ปฏิบัติการศึกษาเอนโดพลาสมิก เรติคูลัม 
สัปดาห์ที่ 5 ปฏิบัติการศึกษากอลไจ คอมเพล็กซ์ 
สัปดาห์ที่ 6 ปฏิบัติการศึกษาไมโทคอนเดรีย 
สัปดาห์ที่ 7 ปฏิบัติการศึกษาพลาสติด 
สัปดาห์ที่ 8 ปฏิบัติการศึกษาไลโซโซม และไมโครบอดี 
สัปดาห์ที่ 9 สอบกลางภาคเรียน 
สัปดาห์ท่ี 10 ปฏิบัติการศึกษาโครงร่างของเซลล์ 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :  
พัฒนาเนื้อหารายวิชาให้มีความทันสมัย และพัฒนาประสิทธิภาพการสอน รวมท้ังนักศึกษาสามารถ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันหรือการท างานในอนาคตได้  
 

หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
            ปฏิบัติการเกี่ยวกับโมเลกุลชีวภาพ (Biomolecules) โครงสร้างและหน้าท่ีของออร์แกเนลล์ เซลล์
โปรคาริโอตและยูคาริโอต ส่วนท่ีห่อหุ้มเซลล์ วัฎจักรเซลล์และการควบคุม การเปล่ียนแปลงสภาพของเซลล์ 
วิธีการศึกษาด้านชีววิทยาของเซลล์ 
 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/       
งานภาคสนาม/      

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 48 ช่ัวโมง      
ต่อภาคการศึกษา  

สอนเสริมตาม       
ความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะรายหรือ
กลุ่ม  

ฝึกทักษะปฏิบัติการ
พื้นฐานให้เหมาะสม
สอดคล้องกับเนื้อหา 
ในบทเรียน 

การศึกษาด้วยตนเอง          
5 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  

 
 



มคอ.3 มรภ.สุรินทร์ 5 

 3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีต้องการ) 

 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา 
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตส านึกและตระหนัก      ในการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ 
 

 
- บรรยาย อภิปราย 
ซักถาม ตอบปัญหา การ
ท างานกลุ่มและรายบุคคล 
การน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียน 
 

 
- ตรวจสอบการเข้าช้ันเรียน     
การแต่งกาย การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย   
- ปริมาณจากพฤติกรรม          
ในการท างานและการสอบ          
เช่น ไม่ลอกงานเพื่อน ไม่
ทุจริต        ในการสอบ 

2. ความรู้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
เบ้ืองต้นของชีววิทยา 
2. มีความรู้พื้นฐานจากการปฎิบัติการเซลล์และ
ชีววิทยาของเซลล์เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าท่ี 

 
- บรรยาย อภิปราย 
ซักถาม ตอบปัญหา การ
ท างานกลุ่มและรายบุคคล 
การน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียน 
- ปฏิบัติบทปฏิบัติการการ
ใช้กล้องจุลทรรศน์ บท
ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้าง
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
บทปฏิบัติการสกัดออร์
กาแนลต่างๆในเซลล์ด้วย
เทคนิควิธีต่างๆ โดยน า
ตัวอย่างพืชและสัตว์จาก
บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ 

 
- งานท่ีมอบหมาย สอบ
กลางภาค สอบปลายภาค 
- พิจารณารูปเล่มรายงาน
และ  การน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
- พิจารณาผลจากการ
ปฏิบัติการ        บท
ปฏิบัติการการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ บทปฏิบัติ
การศึกษาเซลล์พืชและ
เซลล์สัตว์                บท
ปฏิบัติการส ารวจ                   
ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิต            บริเวณ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

สวนพฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
1. สามารถแก้ปัญหาใน        การปฏิบัติบท
ปฏิบัติการได้ 
2. สามารถน าความรู้ท่ีได้บูรณาการน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

 
- บรรยาย อภิปราย 
ซักถาม ตอบปัญหา การ
ท างานกลุ่มและรายบุคคล 
การน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียน 
- ปฏิบัติการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ ในการศึกษา
เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 
ปฏิบัติการส ารวจ            
ความหลากหลายของ
เซลล์ส่ิงมีชีวิต  บริเวณ
สวนพฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

 
- งานท่ีมอบหมาย สอบ
กลางภาค สอบปลายภาค 
- พิจารณารูปเล่มรายงาน
และ  การน าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
- พิจารณาผลจากการ
ปฏิบัติการ        ใช้กล้อง
จุลทรรศน์ ศึกษาเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์ ปฏิบัติการ
ส ารวจ                   
ความหลากหลายของเซลล์
ส่ิงมีชีวิต บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. พัฒนาทักษะภาวะความเป็นผู้น า โดย
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและ
การเป็นสมาชิกท่ีดี 
2. พัฒนาทักษะความรับผิดชอบต่อตนเอง และ
มีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย 
3. พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนเอง และผู้สอน 

 
 
- มอบหมายงานรายกลุ่ม 
และรายบุคคล 
- การน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียน 
- แบ่งกลุ่มประสานงาน
ปฏิบัติการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ศึกษาเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์ การสกัด
ออร์แกแนลล์ และ
ปฏิบัติการส ารวจความ
หลากหลายของเซลล์
ส่ิงมีชีวิต  บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 
 
- พฤติกรรมการท างานเป็น
กลุ่ม และรายงานท่ีน าเสนอ 
- แบบประเมินตอนเองและ
เพื่อนร่วมชั้นด้วย
แบบฟอร์มท่ีก าหนด 
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สุรินทร์ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.  ทักษะการคิดค านวณ      ทางขนาดของ
เซลล์และออร์แกแนลล์ใต้กล้องฯ 
2.  พัฒนาทักษะการใช้ภาษา           ในการ
ส่ือสารท้ังการพูด การฟัง      การแปล การ
เขียน   
3.  พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะค าทับศัพท์เฉพาะทางในการท าความ       
เข้าใจเป็นสากล และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 
4. พัฒนาทักษะการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยท้ัง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 
 
- บรรยาย อภิปราย 
ซักถาม ตอบปัญหา การ
ท างานกลุ่มและรายบุคคล 
การน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียน 
- ให้นักศึกษาน าเสนองาน
หน้าช้ันเรียนโดยใช้
โปรแกรม Power point 
- ให้จัดแสดงผลจากบท
ปฏิบัติการใช้กล้อง
จุลทรรศน์ ศึกษาเซลล์พืช
และเซลล์สัตว์ การสกัด
แยกออร์แกแนลล์ และ  
ปฏิบัติการส ารวจ ความ
หลากหลายของเซลล์
ส่ิงมีชีวิต  บริเวณสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

 
 
 
- การจัดท ารายงานและ         
การน าเสนองานหน้าช้ัน
เรียน 
- การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย ซักถาม และตอบ
ปัญหา 

 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน           
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1  แนะน ารายวิชา 
- อธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
- เกณฑ์การวัดผลประเมินผล 
 

2 
 

- แจ้งแนวการสอน 
เกณฑ์การวัดผลและ 
การประเมินผล 
- แจ้งแนวการปฏิบัติ           
ในการเรียนและการเข้า

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
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ช้ันเรียน 
2 บทท่ี 1 ความหมายของเซลล์ 

โครงสร้างและหน้าท่ี แบบพื้นฐาน 
- โมเลกุลชีวภาพ

(Biomolecules) 
 : แนวทางปฎิบัติ
การศึกษา 

3 - เอกสารประกอบ            
การบรรยายและ              
ส่ือ Power Point  
- ซักถาม 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 
 

3 บทท่ี 2 โครงสร้างและหน้าท่ีของ
ออร์แกเนลล์ : เย่ือหุ้มและสารหุ้ม
เซลล์  : ปฎิบัติการ 

3 - - วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบ  การบรรยาย
และ  ส่ือ Power Point  
- ซักถาม 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน           
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

3 (ต่อ) - แมทริกซ์นอกเซลล์ ผนังเซลล์ 
: ปฎิบัติการ 

3 (ต่อ) - ซักถาม 
 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 

 
4-5 บทท่ี 3 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

ออร์แกเนลล์ : เอนโดพลาสมิก เร
ติคูลัม กอลไจ คอมเพล็กซ์ 
: ปฎิบัติการ 

6 - วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบ  การบรรยาย
และ  ส่ือ Power Point  
- ซักถาม 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 

 
 

6 บทท่ี 4 โครงสร้างและหน้าท่ีของ
ออร์แกเนลล์ : ไมโทคอนเดรีย 
พลาสติด: ปฎิบัติการ 
 

3 - - วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบ  การบรรยาย
และ  ส่ือ Power Point  
- ซักถาม 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 
 

7 บทท่ี 5 โครงสร้างและหน้าท่ีของ
ออร์แกเนลล์ : เซลล์โปรคาริโอต
และยูคาริโอต: ปฎิบัติการ 
                                                           

3 - - วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบ  การบรรยาย
และ  ส่ือ Power Point  
- ซักถาม 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 
 

8 สอบกลางภาคเรียน  3 -ท าข้อสอบ ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
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9-10 บทท่ี 6 โครงสร้างและหน้าท่ีของ

ออร์แกเนลล์ : ไลโซโซม และไมโค
รบอดี -โครงร่างของเซลล์ 
เซนทริโอล และเบซอล: ปฎิบัติการ 
 

6 - - วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบ  การบรรยาย
และ  ส่ือ Power Point  
- ซักถาม 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 
 

11 บทท่ี 7 โครงสร้างและหน้าท่ีของ
ออร์แกเนลล์ :  
แวคิวโอล  ไรโบโซม  และ
นิวเคลียส: ปฎิบัติการ 

3 - - วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบ  การบรรยาย
และ  ส่ือ Power Point  
- ซักถาม 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 

12 บทท่ี 8 วัฏจักรเซลล์และการ
ควบคุม การเปล่ียนแปลงสภาพ
ของเซลล์: ปฎิบัติการ 
 
 

3 - - วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบ  การบรรยาย
และ  ส่ือ Power Point  
- ซักถาม 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 

16 สอบปลายภาคเรียน 3 -ท าข้อสอบ 
 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน           
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

12 (ต่อ)  3 (ต่อ) - ซักถาม ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 

13-14 บทท่ี 10 ปฏิบัติการวิธีการศึกษา
ชีววิทยาของเซลล์ 
 

6 - - วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบ  การบรรยาย
และ  ส่ือ Power Point  
- ซักถาม 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
 

15 บทท่ี 9 ปฏิบัติการวิธีการศึกษา
ชีววิทยาของเซลล์(ต่อ) 
 
 

3 - วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร
ประกอบ  การบรรยาย
และ  ส่ือ Power Point  

- ซักถาม- 

ผ.ศ.นิภาศักดิ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1.1,1.2,2.1,3.1 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

8 
16 

30% 
30% 

1.1,1.2,2.1,3.1,4.1, 
5.4 

ค้นคว้า การน าเสนองานหน้าช้ันเรียน การท างาน
กลุ่ม การท างานรายบุคคล ผลงาน การส่งงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

1.1,1.2,2.1,3.1,4.1, 
5.4 

การเข้าช้ันเรียน การแต่งกาย การมีส่วนร่วมใน  
การอภิปราย การเสนอความคิดเห็น การถามและ
ตอบปัญหาในช้ันเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

 
 

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 

Campbell, N. and J. B. Reece. L.G. Mitchell and M.R. Taylor. 2002. Biology: Concepts and     
       Connections,4th ed. Benjamin Cummings. 
ลัดดา  เอกสมทราเมษฐ์. 2548. ชีววิทยาของเซลล์. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์    
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
พงษ์รัตน์  ด ารงโรจน์วฒันา. (บรรณาธิการ). 2551. ชีววิทยา เล่ม 1. ภาควิชาชีววิทยา                   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม  
     ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
     เวบ็ไซต์ท่ีเกี่ยวกับวิชาชีววิทยาของเซลล์   
 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา:  
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ โดยนักศึกษาจัดกิจกรรม ดังนี้ 
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- การทดสอบย่อย 
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน  
- ตอบแบบประเมินการสอน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน:  
 การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนในรายวิชานี้ ดังนี ้
 - ดูจากผลการเรียน การสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 

- จัดกิจกรรมในช้ันเรียนโดยให้มีการประเมินผู้เรียน ผู้สอน 
3. การปรับปรุงการสอน :  

น าผลการประเมินจากข้อ 1 และข้อ 2 ไปปรับปรุง ซึ่งสามารถท าได้โดยรวบรวมปัญหาหรือ
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามท่ีคาดหวังจาก               
การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบก่อนและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้
ดังนี้  

  - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา  
  - ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้

คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง              
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 
 - ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปีหรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ตามข้อ 4  
 - ปรับปรุงเอกสารการสอน  

- เนื่องจากเป็นวิชาระดับเฉพาะทางลึกทางปฏิบัติการอาจมีการปรับเปล่ียนโดยเชิญอาจารย์ผู้สอน
ร่วม เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหา   ท่ีได้มาจากงานวิจัยของอาจารย์ 

 
 


