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มคอ.3 

  

  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา BI 1041 ปฎิบัติการชีววิทยา  

ภาคการศึกษาภาคการศึกษาที่ ที่ 11 ปีการศึกษาปีการศึกษา 2565  

โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

หมวดที่ หมวดที่ 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา  BI 1041 ปฎิบัติการชีววิทยา  

2. จำนวนหน่วยกิต  1 หน่วยกิต      

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสตูรการแพทย์แผนจีนบณัฑติ  

 ประเภทรายวิชา วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

4. ศึกษา / ชั้นปีที่เรียน             ปริญญาตรี / ช้ันปีท่ี 2  

5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  BI 1012 ชีววิทยา  
7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจารย์ผู้สอน  1) อ.ดร.ชวนพิศ  จิระพงษ ์

     2) อ.ปวินท์ สุวรรณกุล 
 3 ) อ.ดร.รุจิราลัย พูลทวี 

                                                                        (อาจารย์กลุ่มวิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 

8. สถานที่เรียน     อาคารเรียนห้อง 2-232 (ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1)                                                      

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา    วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 

                                                     

หหมวดที่ 2 มวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุปจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ระสงค์  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
1.1 เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และฝึกหัดในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ (ด้านความรู้) 
1.2 เพือ่ให้นักศึกษารู้จักวิธีการใช้การดูแลและการรักษากล้องจุลทรรศน์อย่างถูกวิธ ี(ด้านความรู้) 
1.3 เพือ่ให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ คิด อธิบายเหตุและผลที่ได้จากการทดลอง (ด้านทักษะทางปัญญา) 
1.4 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาในภาคบรรยายชัดเจนดียิ่งขึ้น (ด้านความรู้) 
1.5 เน้นพื้นฐานความรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางวิทยาศาตร์ชีวภาพ (ด้านความรู้) 

  1.6 สามารถคิด วิเคราะห์และนำความรู้ทีไ่ด้จากการศึกษาขัน้พืน้ฐานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (ด้านทักษะทางปัญญา) 
  1.7 แสดงออกถึงความมีวินัย เสยีสละ และความรับผิดชอบต่อการทำงานกลุ่มและการส่งงานตามกำหนด (ด้านคณุธรรม) 
  1.8 มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านคณุธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย์ กตญัญู) และนำปรัชญาเศรษฐกจิ 
       พอเพียงมาใช้ในการเรียน (ด้านคุณธรรม) 
  1.9 แสดงออกถึงการช่วยเหลือและแก้ปัญหากลุม่รวมถึงสามารถปรับตัวทำงานร่วมกันในการทำงานกลุ่มทั้งในฐานะผู้นำและ 
       สมาชิกกลุ่ม (ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 
   1.10 สามารถอภิปรายและนำเสนอผลงานกลุ่มโดยการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ 
         ข้อมูล (ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 

เป็นการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะในการปฏิบัติจริงและส่งเสริมการเรียนรู้ทางปฎิบัติการชีววิทยา เพื่อให้
นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงฐานความรู้โดยนำความรู้จากภาคบรรยายสู่ภาคปฎิบัติการได้อย่างชัดเจน ปรับปรุงเนื้อหาวิชาที่สอน 
โดยเพิ่มเติมและยกตัวอย่างเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานในภาคบรรยายเข้ากับภาคปฏิบัติการตามหลักการทางชีววิทยา 

 2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 
1. ใช้เครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ทำการทดลองทางชีววิทยาได้ (ด้านความรู้) 
2. ใช้งาน ดแูลและรักษากล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกวธิี (ด้านความรู)้ 
3. สรุป อภิปราย ผลที่ได้จากการทดลองได ้(ด้านความรู้) 
4. นำความรู้ ประสบการณ์ทีไ่ด้จากการเรียนวิชานีไ้ปประยุกต์ใช้ได้ (ด้านทักษะทางปัญญา) 
5. ทำงานอย่างมีวินัย เสียสละ และรับผดิชอบต่อหน้าท่ี และส่งงานตามเวลาทีก่ำหนด (ด้านคุณธรรม) 
6. นำคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย์ กตัญญู) และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

ประกอบการเรียนรู้ (ด้านคณุธรรม) 
7. ช่วยเหลือและแก้ปญัหาในกลุม่รวมถึงสามารถปรับตัวกับการทำงานเป็นกลุ่มทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม (ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ) 
8. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลูผลการทดลอง ค้นคว้าเพิ่มเติม โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และเขยีนรายงานการทดลองได้ 

(ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

 

หมวดที่ 3หมวดที่ 3  ส่ส่ววนนประกอบประกอบของของรายวิรายวิชาชา  

1. คำอธบิายรายวิชา  

  ปฏิบัติทดลองเพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์และทักษะในการใช้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อกระตุ้นให้มีนิสัยเป็นผู้ช่างสังเกต  
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 

2.. จำนวนชั่วโมงที่ใชใ้นการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   

 ปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมง / ภาคการศึกษา 

3. วันเวลาให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 

- วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได้  
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.  

- สถานทีติ่ดต่อ/ช่องทางติดต่อ 
ห้อง 2-232 อาคารเรียน 2 (ห้องปฏิบัติการชวีวิทยา 1) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  
 โทรศัพท์ 02-3126300 ต่อ 1208 

E-mail ;  อ.ดร.ชวนพิศ  จิระพงษ์   yang_dede@hotmail.com 
             อ.ปวินท์  สุวรรณกุล                      psuwanagul@yahoo.com 

                                    อ.ดร.รุจริาลยั พูลทวี              r.poontawee@yahoo.co.th 

mailto:r.poontawee@yahoo.co.th
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หมวดที่หมวดที่ 4 กา 4 การพัฒนาผลกรพัฒนาผลการเรียนรู้ารเรียนรู้ของนักศกึษาของนักศกึษา  

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม ทีต่้องพัฒนา วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยัดเมตตาซื่อสัตย์ กตัญญู และดำเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอยา่งที่ดีและสอดแทรกคุณธรรม 6 
ประการและการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการเรียนการสอน 
 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในหอ้งเรียน
ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
2) กำหนดคะแนนให้กับนกัศึกษาที่นำเสนอ
คุณธรรม 
3) ห้องเรียนสะอาดไม่มีการทิ้งเศษอาหาร 
เครื่องดื่มในห้องเรียน  
4) นักศึกษาใช้กระดาษ reused ทำรายงาน 
5) ผู้สอนให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่นกัศึกษาเพื่อ
ปรับปรุง 

 แสดงออกถึงความมวีินัยและความ
รับผิดชอบ เสียสละ และเป็นแบบอยา่งที่ดีต่อ
สังคม  

 กำหนดให้มีกิจกรรม 
▪ เข้าเรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ์  
▪ การรับผิดชอบส่งงานครบถ้วนและตรงต่อเวลา 

 

1) นักศึกษาที่เขา้เรียนตรงเวลาอยา่งน้อยร้อย
ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด มีมากกว่าร้อยละ 
80 ของจำนวนนกัศึกษาทั้งหมด 
2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการไม่ส่ง
เสียงดังรบกวนผู้อื่น ปิดเครื่องมือสื่อสาร 

 รักษาวินยัตรงต่อเวลา และ 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง งาน และสังคม 
 

ละเว้นพฤติกรรมที่เหมาะสมในหอ้งเรียน  เช่น ไม่ส่งเสียงดัง
รบกวนผู้อื่น  ปิดเครื่องมือสื่อสารระหวา่งมีการเรียนการสอน 

สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นักศึกษา 

2. ความรู้ ที่ต้องพัฒนา วิธกีารสอน วิธีการประเมินผล 

คุณธรรม จรยิธรรม ที่ต้องพัฒนา ความรู ้
 

ทักษะทางปญัญา 
ที่ต้องพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 
ประการ 
ได้แก่ ขยัน 
อดทน 
ประหยัด
เมตตา
ซื่อสัตย ์
กตัญญู และ
ดำเนินชีวิต
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

แสดงออกถึง
ความมีวินัย
และความ
รับผิดชอบ 
เสียสละ 
และเป็น
แบบอย่างที่
ดีต่อสังคม 

รักษา
วินัย
ตรงต่อ
เวลา 
และ 
ความ
รับ 
ผิด
ชอบ
ต่อ
ตนเอง 
งาน 
และ
สังคม 

อธิบาย
ความรู้
หลักการ
และ
ทฤษฎีใน
รายวิชาที่
เรียน 

มีความรู้ 
แนวคิด
และทฤษฎี
ใน
หลักสูตร
สาขาวิชา
ที่เรียน  

มีทักษะ
ในการ
คิดเชิง
เหตุผล
และการ
คิดแบบ
องค์รวม 

ใฝ่เรียนรู้
และ
พัฒนา
ตนเอง
อย่าง
ต่อเนื่อง 

สามารถ
แสวงหา
ความรู้
ด้วย
ตนเอง 

สามารถ
ช่วยเหลือ
และ
แก้ปัญหา
กลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
ทั้งในฐานะ
ผู้นำและผู้
ตาม 

สามารถ
ปรับตัว
ทำงาน
ร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้นำ
และ
สมาชิก
กลุ่ม 

สามารถ
ทำงานเป็น
ทีมและมี
ความ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและ
ผู้อื่นใน
หน่วยงาน
และงานที่
ได้รับ
มอบหมาย 

สามารถสรุป
ประเด็น 
และสื่อสาร
ทั้งการพูด
และการ
เขียนและ
เลือกใช้
รูปแบบการ
นำเสนอได้
อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

สามารถใช้
ภาษาไทยใน
การสื่อสารได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์ 
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2.1) 

 
 (110 

ข้อ 3.3) 

 
 

 (110  
ข้อ 3.1) 

 
 

 (110 
ข้อ 3.2) 

  
(110 ข้อ 

4.2) 

 
  

(110 ข้อ 
4.3) 

 
(110  ข้อ 

4.3) 

 
(110 ข้อ 

5.3) 

 
(110  ข้อ 5.4) 
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มคอ.3 

⚫ อธบิายความรู้หลกัการและทฤษฎี 
ในรายวิชาที่เรียน 

  

บรรยาย อธิบายขั้นตอน วิธีการ ประกอบการยกตัวอย่าง  การสอบวัดความรู้ทั้งสอบยอ่ย สอบครั้งที่ 1,2 
และ 3 

⚫ มีความรู้ แนวคิดและทฤษฎีในหลกัสูตร
สาขาวิชาที่เรียน  

มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญัโดย
มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ส่งรายงานและ
นำเสนอผลงาน 
 

ประเมินผลจากการทำงานเป็นกลุ่ม 

3. ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 มีทักษะในการคิดเชิงเหตุผลและการคิดแบบ
องค์รวม 

การเรียนรู้โดยมอบหมายให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม ส่งรายงาน
และนำเสนอผลงาน 

ติดตามประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน  

 ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การค้นหาคำตอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ความรู ้
 

ติดตามประเมินผล ความถูกตอ้ง เหมาะสม 

 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การค้นหาคำตอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
ความรู้และรายงานผล 
 

ติดตามประเมินผล ความถูกตอ้ง เหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 สามารถช่วยเหลือและแก้ปญัหากลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม 

มอบหมายงานกลุ่มเพื่อให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รู้จักการ
ทำงานเป็นทีม เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  การ
เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  

 
 
ประเมินตามสภาพจริงโดยใช้การสังเกตและ
ผลงาน 

 สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นำและสมาชิกกลุ่ม 

 สามารถทำงานเป็นทีมและมีความรบัผิดชอบ
ต่อตนเองและผูอ้ื่นในหน่วยงานและงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 สามารถสรุปประเด็น และสื่อสารทั้งการพูด
และการเขียนและเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอ
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

มอบหมายงานให้ นกัศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองโดยทำงานเป็น
กลุ่ม ส่งรายงานและนำเสนอ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  

 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

การค้นหาคำตอบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 
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มคอ.3 

หหมวดมวดที่ที่  55  แผนการสอนแผนการสอนและการประและการประเมินเมินผลผล  

 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ / รายละเอียด จำนวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1 - รายละเอียดรายวชิา 
มคอ.3  
คำอธิบายรายวิชา  
จุดมุ่งหมายรายวิชา  
กิจกรรมประกอบการเรียน
การสอน และ เกณฑ์การวัด
ประเมินผล 
- บทนำ 

3 
12 ส.ค. 65 

เวลา 8.30-11.30 น. 
 

 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
communication 
- ชี้แจงรายละเอียดตา่ง ๆ ของรายวิชา และ
ทำความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างผู้เรยีนและ
ผู้สอน 
- ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมวิจัยชั้นเรียน
และกิจกรรมการบูรณาการการทำนบุำรงุ
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน  
- ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและหา
ข้อสรุปด้วยกันในการวางกฎระเบียบและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับกจิกรรมในการเรียนและ
การปฏิบัติตนในเวลาเรียน 
- กำหนดกิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ
ร่วมกัน 
- ตรวจสอบรายการอุปกรณ์ในตะกร้าและ
อุปกรณ์ในตู้ประจำกลุ่ม 

- มคอ.3 
- e-learning 
- power point 
- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- อุปกรณ์ในตะกร้า 
- อุปกรณ์ในตู้
ประจำกลุ่ม 

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รจุิราลัย 

2 กล้องจุลทรรศน์และการใช้
กล้องจุลทรรศน์ 
  

3 
19 ส.ค. 65 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ศึกษาสว่นประกอบและหน้าที่ของกลอ้ง
จุลทรรศน์เลนส์ประกอบแบบใช้แสง 
- ฝึกการใช้กล้องจุลทรรศน์ด้วยกำลังขยาย
ของเลนส์ใกล้วัตถุ 4X, 10X, 40X และ 
100X จาก 
- สไลด์ตัวอยา่งรูปลูกศร 
- สไลด์ตัวอยา่งถาวรของแบคทีเรีย 
- สไลด์ตัวอยา่งชั่วคราวที่นกัศึกษาได้เตรียม
ไว้เพื่อใหเ้กิดความชำนาญ  เช่น  
ยีสต,์ น้ำก้นบอ่, ใบสาหร่ายหางกระรอก, 
เนื้อเยื่อผิวของใบพู่ระหง, เนื้อเยื่อชั้นในของ
ลำต้นพืช 
- ศึกษาและฝึกปฏิบัติการดูแลรักษากลอ้ง
จุลทรรศน์หลังการใช้งานอย่างถูกต้องพร้อม
เก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อย 
- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่ได้รบั 

- power point 
- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- วิดีทัศน์  
- กล้องจุลทรรศน์, 
สไลด์ถาวรของ
แบคทีเรีย, อุปกรณ์
ในการเตรียมสไลด์
แบบชั่วคราว,ยีสต์, 
น้ำจากก้นบ่อ, 
ตัวอยา่งพืชสด, สี
ย้อม 

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 
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มคอ.3 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด จำนวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

3 เซลล์และส่วนประกอบของ
เซลล์ 
 

3 
26 ส.ค. 65 

เวลา 8.30-11.30 น. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ศึกษาลกัษณะโครงสรา้งและส่วนประกอบ
ของเซลล์โพรคาริโอต เช่น แบคทีเรีย 
- ศึกษาลกัษณะโครงสร้างและส่วนประกอบ
ของเซลล์ยูคาริโอต เช่น ยีสต์ พืช สัตว ์
- สรุปและเปรียบเทียบความแตกต่างของ
เซลล์โพรคารโิอตและเซลล์ยูคาริโอต 
- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรูท้ี่ได้รับ  

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point 
- วิดีทัศน์  
- กล้องจุลทรรศน์, 
อุปกรณ์ในการ
เตรยีมสไลด์แบบ
ชั่วคราว, 
สารละลายชนิด
ต่างๆ , สีย้อม, 
แบคทีเรีย, ยีสต์, 
พืชสด, เยื่อบุขา้ง
แก้ม, สไลดถ์าวร, 
แผ่นภาพ 

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 

4 องค์ประกอบชีวเคมีภายใน
เซลล์  

3 
2 ก.ย. 65 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ศึกษาคุณสมบัติของคารโ์บไฮเดรต 
- ศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน 
- ศึกษาคุณสมบัติของลิพิด 
- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่ได้รับ 

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point 
- วิดีทัศน์  
- อุปกรณ์เครื่อง
แก้ว, อ่างน้ำร้อน, 
สารละลายที่ใช้ใน
การทดสอบ
สารประกอบชนิด
ต่างๆ, ตัวอยา่ง
สารประกอบชนดิ
ต่างๆ  

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 

5 การเคลื่อนที่ของสารผ่าน
เยื่อหุ้มเซลล ์ 

3 
9 ก.ย. 65 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ศึกษาการแพร่ในของแข็ง (วุ้น) 
 - ศึกษาการแพร่ในของเหลว (น้ำ) 
- ศึกษาการแพร่ผ่านเยื่อเลือกผ่าน (ออสโม
ซิส) 
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เม็ดเลือด
แดงในสารละลายที่มีความเข้มข้นตา่งกนั 
- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรูท้ี่ได้รบั 

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point 
- วิดีทัศน์  
- กล้องจุลทรรศน์, 
อุปกรณ์ในการ
เตรียมสไลด์แบบ
ชั่วคราว, อปุกรณ์
เครื่องแก้ว, เครื่อง
ชั่งไฟฟ้าอย่าง
ละเอียด, ถุง
ไดอะไลซิสพร้อม
ด้าย, อุปกรณ์ใน
การเจาะเลือด, 
สารละลายชนดิ
ต่างๆ, น้ำกลัน่, วุ้น  

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 
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มคอ.3 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด จำนวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

 สอบครั้งที่ 1 
(กล้องจุลทรรศน์และการใช้
กล้องจุลทรรศน์ , เซลล์
และส่วนประกอบของเซลล์ 
, องค์ประกอบชีวเคมี
ภายในเซลล ์, การเคลื่อนที่
ของสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์) 

นัดนอกเวลา    

6 การหายใจระดบัเซลล ์
 

3 
16 ก.ย. 65 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ศึกษาการหายใจแบบใช้ออกซิเจนของ
เมล็ดถั่วเขียว 
- ศึกษาการหายใจแบบไม่ใชอ้อกซิเจนของ
เซลล์ยีสต์ 
- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่ได้รับ 

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point 
- วิดีทัศน์  
- เมล็ดถั่วเขียว, 
เครือ่งแก้วชนิด
ต่างๆ , อ่างน้ำร้อน
, ด้ายและสำลี, ผ้า
ขาวบาง, ขาตั้ง, 
ยีสต์, สารละลาย
ชนิดต่างๆ , สีเมธิล
ลีนบลู 

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 

7 การสังเคราะหแ์สง  3 
23 ก.ย. 65 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ศึกษาอิทธพิลของแสงกับการสร้าง
คลอโรฟิลล์ในตน้ถั่วเขียว 
- ศึกษาตำแหน่งของการสังเคราะห์แสงและ
โครงสร้างของใบ 
- ศึกษารงควัตถุที่ใชใ้นการสังเคราะห์แสง 
- ศึกษาผลทีไ่ด้จากปฏิกิริยาการสังเคราะห์
แสง 
- ศึกษาอิทธพิลของความเข้มแสงต่อการ
สังเคราะห์แสง 
- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่ไดร้ับ 

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point 
- วิดีทัศน ์
- กล้องจุลทรรศน์ 
- ใบพืช, สาหร่าย
หางกระรอก, 
สารละลายชนิด
ต่างๆ , อุปกรณ์ใน
การเตรียมสไลด์
ชั่วคราว, อปุกรณ์
เครื่องแก้ว, อ่างน้ำ
ร้อน, กระดาษ
กรอง,ทีต่ั้งหลอด
ทดลอง, โคมไฟ 

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 

8 การแบง่เซลล ์
 

3 
7 ต.ค. 65 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ศึกษาสไลด์ถาวรและภาพถ่ายของปลาย

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point 
- วิดีทัศน์  
- กล้องจุลทรรศน์, 
อุปกรณ์ในการ
เตรียมสไลด์

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 
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มคอ.3 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด จำนวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

รากหอมที่ตัดตามยาวด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
- ศึกษาสไลด์ถาวรและภาพถ่ายการแบ่ง
เซลล์แบบไมโทซิสของตัวอ่อนปลาไวท์ฟชิ 
- เตรียมและย้อมสีเซลล์ปลายรากหอมเพื่อ
ศึกษาระยะต่างๆของการแบ่งเซลล์แบบไมโท
ซิส 
- เตรียมและย้อมสีเซลล์อับเรณูของ
ดอกกุ่ยชา่ยเพือ่ศึกษาระยะตา่งๆของการ
แบ่งเซลล์แบบไมโอซิส 
- ศึกษาสไลด์ถาวรของอัณฑะและรังไขข่อง
สัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 
- ศึกษาไดอะแกรมของขบวนการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ในสัตว์และขบวนการสร้างเซลล์
สืบพันธุ์ในพืช 
- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่ได้รับ 

ชั่วคราว, ปลายราก
หอม, ดอกกุ้ยช่าย, 
กรดเกลือเข้มข้น, สี
ย้อมอะซีโตออร์ซีน, 
สไลด์ถาวร 

9 เนื้อเยื่อสัตว์  3 
7 ต.ค. 65 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ศึกษาตวัอย่างเนื้อเยื่อสัตว์ชนิดตา่งๆ ได้แก ่
1. เนื้อเยื่อบุผิว เช่น squamous 
epithelium, cuboidal epithelium 
2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น bone, blood 
cells 
3. เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เช่น smooth 
muscle, cardiac muscle 
4. เนื้อเยื่อประสาท เช่น neuronsจาก
ตัวอยา่งสไลด์ถาวรและแผ่นภาพ 
- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ทีไ่ด้รับ 

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point 
- วิดีทัศน์  
- กล้องจุลทรรศน์  
- สไลด์ถาวรของ
เนือ้เยื่อสัตว์ชนิด
ต่างๆ , แผ่นภาพ 

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 

10 เนื้อเยื่อพืช 
 

3 
21 ต.ค. 65 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ศึกษาเนื้อเยื่อเจริญชนิดต่างๆ จากสไลด์
ถาวร 
- ศึกษาเนื้อเยื่อถาวรชนิดต่างๆ จากสไลด์
ชั่วคราวที่นักศึกษาเตรียมขึ้นและจากสไลด์
ถาวร 

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point 
- วิดีทัศน์  
- กล้องจุลทรรศน์  
- สไลด์ถาวรของ
เนือ้เยื่อพืชชนิด
ต่างๆ , แผ่นภาพ 

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด จำนวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรูท้ี่ได้รบั 

 สอบครั้งที่ 2 
(การแบ่งเซลล ์, เนื้อเยื่อ
สัตว์, เนื้อเยื่อพืช ) 

นัดนอกเวลา    

11 การศึกษาลักษณะทาง
พันธุกรรม 
 

3 
28 ต.ค. 65 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคญัและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ให้นักศึกษาตรวจหาหมู่เลือด (ABO และ 
Rh) ของตนเองว่าอยู่ในหมู่ใด 
- ศึกษาลกัษณะพันธุกรรมแบบตา่งๆ ของคน 
- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ทีไ่ด้รับ 

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point 
- วิดีทัศน ์
 - กล้องจุลทรรศน ์ 
- อุปกรณ์ในการ
เจาะเลือด, 
แอนติบอดี, 
น้ำเกลือเข้มข้น 
0.9% , รูปภาพ, 
คู่มือทดสอบตา
บอดสี  

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 

12 ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวติ 

3 
4 พ.ย. 65 

เวลา 8.30-11.30 น. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคญัและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ศึกษาสิ่งมีชีวิตในอาณาจกัรต่างๆ 
-ใช้ไดโคโทมัสคีย์ ในการจำแนกสัตว ์
-ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ทีไ่ด้รับ 
- มอบหมายการทำงานกลุ่มรายงานการบูร
ณาการการเรียนการสอนกบัการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point  
- วิดีทัศน ์
- ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
กลุ่มต่างๆ  
- แผ่นภาพ 
 

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 

13 ระบบนิเวศและชุมชีพในน้ำ 
 

3 
11 พ.ย. 65 

เวลา 8.30-11.30 น. 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคญัและเน้นการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ดา้น critical thinking / 
creativity & innovation  / 
collaboration / communication 
- กิจกรรมวิจยัชั้นเรียน 
- ทดสอบย่อย 
- ให้ศึกษาสิ่งมีชีวิตจากแหล่งน้ำต่างๆ ที่
เตรียมไว้ให้โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ วาดรูป
สิ่งมีชีวิตที่พบพร้อมบอกชื่อหรือหมวดหมู่ให้
ถูกต้อง 
- เขยีนสายใยอาหารที่ประกอบไปด้วยผูผ้ลิต
และผู้บริโภคลำดับตา่งๆ ของระบบนิเวศ 
แหล่งน้ำและในป่าดงดิบ 
- ทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อสรุปความรู้ที่ไดร้ับ 

- คู่มือปฏบิัติการ
วิชา BI 1041 
- power point  
- วิดีทัศน์  
- กล้องจุลทรรศน์  
- อุปกรณ์สำหรับ
เตรียมสไลด์แบบ
ชั่วคราว, ตัวอย่าง
น้ำจากแหล่งน้ำ
ต่างๆ ตาม
ธรรมชาติ 
 

อ.ปวินท ์
อ.ดร.รุจิราลัย 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด จำนวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

 สอบครั้งที่ 3 
(การหายใจระดับเซลล ์
, การสังเคราะหแ์สง , 
การศึกษาลักษณะทาง
พันธุกรรม , ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวติ , 
ระบบนิเวศและชุมชีพใน
น้ำ) 

นัดนอกเวลา    

 

 

2. แผนประเมนิการเรียนรู2้. 

* ผลการเรียนรู ้ กิจกรรมการประเมิน 
กำหนดการประเมิน ร้อยละของค่าน้ำหนักในการ 

ผลการเรียนรู้ (ระบุวัน – เวลา) ประเมินผลการเรียนรู้ 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.2, 
5.2, 5.3, 5.4 

รายงานผลปฎิบตัิการ ตลอดภาคการศึกษา 10 

1.2, 1.3 การมีส่วนร่วมในชั้นเรยีน ตลอดภาคการศึกษา 5 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2  การทดสอบย่อย  ตลอดภาคการศึกษา 10 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2  สอบครั้งที่ 1 
หัวข้อในสัปดาห์ที่ 2, 3, 4, 5 

นัดนอกเวลา 25 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2  สอบครั้งที่ 2 
หัวข้อในสัปดาห์ที่ 8, 9, 10 

นัดนอกเวลา 20 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2 สอบครั้งที่ 3 
หัวข้อในสัปดาห์ที่ 6, 7, 11, 12, 
13 

นัดนอกเวลา 30 

หมวหมวดที่ 6 ดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสอน  

1.  ชื่อตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
คู่มือปฏิบัติการในรายวิชา BI 1041  ปฏิบัตกิารชีววิทยา (Biology Laboratory) โดยคณาจารย์กลุม่วิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ
2.  ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาควรอา่นเพ่ิมเติม 

1) กิง่แกว้  วัฒนเสริมกิจ, พัชนี สงิหอ์าชา และประคอง ดังประพฤทธ์ิกุล.  (2549).  ชีววิทยา:  สตัววิทยา 1. กรุงเทพฯ: ด่าน
สุทธาการพิมพ์. 

2) คณาจารยภ์าควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2554. ชีวเคมี Biochemistry. โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

3) จันทิมา รุ่งเรื่องชัย และคณะ. (2549).  วิทยาเอมบริโอ (พิมพ์ครั้งที ่3).  กรุงเทพฯ: สามเจรญิพานิชย์. 
เชาว์ ชิโนรักษ์ และ พรรณี ชิโนรกัษ์. 2552. ชีววิทยา 1. โสภณการพิมพ์. กรุงเทพฯ. 

4) ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ. 2553. ชีววิทยา 1. โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. กรุงเทพฯ. 
5) ปรีชา สุวรรณพนิิจ และ นงลักษณ์ สุวรรณพนิิจ. 2553. ชีววิทยา 2. โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. กรุงเทพฯ. 
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6) Campball, N.A., Reece, J.B. and Taylor, M.R.  (2006).  Biology Concepts & Connections (5th ed.).  
Pearson Prentice Hall. 

7) Campbell, N.A., Reece, J.B. Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. and Jackson, R.B.  
(2008).   Biology (8th ed.).  San Francisco: Pearson Education. 

8) Freeman, S. 2005. Biological science. 2 nd ed.  Pearson Education, Inc. New Jersey. 
  9) Gabriel, J., ed. 2007. The biology of cancer, 2nd ed. Chichester, UK; Hoboken, NY: Wiley & Sons. 

10) Johnson, G and Losos, J.2008. The Living Word. 5th ed. Mc Graw-Hill Companies, Inc. New York. 
11) Losos, J.B., Mason, K.A. and Singer, S.R. (2008).  Biology (6th ed.).  New York: McGraw-Hill. 
12) Miller, K.R. and Levine J.  (2006).  Biology.  Massachusetts: Pearson Prentice Hall. 

 

หมวดที่ 7หมวดที่ 7  การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1) มหาวทิยาลยัไดจ้ัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนในรายวิชาปฏิบตัิการชีววิทยาทั่วไปและชีววิทยาเซลล์ 

โดยแบบสำรวจครอบคลุมตั้งแต ่วธิีการสอน การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน และบรรยากาศ
ภายในห้องเรียน พร้อมทั้งขอ้เสนอแนะ 

2) กลยุทธ์การสอน มีวิธีการสอนหลากหลาย ทำใหน้่าสนใจ การส่งงานและการประเมินผลรายงาน 
3) กลยุทธ์การให้นักศกึษามโีอกาสในการซักถามทำให้เกดิความเข้าใจบทเรียนได้ด ี
4) กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีประกอบการเรยีนการสอน การสืบค้นข้อมลูจากฐานข้อมลูต่าง ๆ ในห้องสมดุทำให้นกัศกึษาไดม้ี

ทักษะด้านเทคโนโลย ี
2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

ในด้านการประเมินการสอน ผู้สอนได้ใช้วิธีการประเมินการสอน ดังนี ้
1) ใช้การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนต่อการร่วมกจิกรรมในช้ันเรียน การทำงานกลุ่ม การมีส่วนร่วม 
2) การทดสอบย่อยเพื่อประเมินวา่นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาทีส่อนมากน้อยเพยีงใด 
3) ประเมนิจากความถูกต้องของรายงานกลุ่มของนักศึกษา 
4) วิเคราะหผ์ลสอบย่อย ผลสอบครั้งที ่1, 2 และ 3 

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 
1) นำผลประเมินการสอน online โดยนักศกึษาที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยมาทำการปรับปรุงการเรียนการสอน 
2) นำผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนว่าสอดคล้องกันหรือไม ่

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม - สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่เข้าสอบ
ครั้งที่ 1, 2 และ 3  

- จำนวนนกัศึกษาที่ทจุริตในการ
สอบครั้งที่ 1, 2 และ 3 

- ไม่มีนักศึกษาที่ทจุริต 

 - ตรวจสอบการเข้าห้องเรยีนตรงเวลา 
และขาดเรียน 

- จำนวนนกัศึกษาที่ขาดเรียนเกิน
เกณฑ์กำหนดและเข้าห้องเรียน
ไม่ตรงเวลาเกินเกณฑ์กำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 5 
ของจำนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

 - ติดตามผลการส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย - จำนวนนกัศึกษาที่ส่งงานตรง อย่างน้อยร้อยละ 80  



     

             มคอ.3 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

  เวลา ของจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 

ควำมรู ้

 

ทักษะทำงปัญญำ 

ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 

กำรสื่อสำรและกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

- ทวนสอบจำกคะแนนสอบย่อย/คะแนน 

  สอบครั้งท่ี 1 / คะแนนสอบครั้งที่ 2/ 

   คะแนนสอบครั้งท่ี 3 

- ทวนสอบจำกงำนกลุ่มที่มอบหมำย 

- จ ำนวนนักศึกษำท่ีมีควำมรูผ้่ำน 

    เกณฑ์กำร ประเมิน (เกรด A-D) 

- จ ำนวนกลุ่มนักศึกษำท่ีได้คะแนน 

   รำยงำนน้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ     

   คะแนนท้ังหมด 

- อย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของ

จ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 

- ไม่เกิน 1 กลุ่มนักศึกษำ 

 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 

และควำมรับผดิชอบ 

- สังเกตจำกพฤติกรรมในกำรท ำรำยงำน  

   กลุ่ม กำรแบ่งงำน กำรมอบหมำยงำน 

- สังเกตจำกพฤติกรรมกำรมีส่วนรว่มใน 

   กำรน ำเสนอข้อมูล 

- จ ำนวนนักศึกษำท่ีมีส่วนร่วมใน   

  กิจกรรม/กำรน ำเสนอ 

 

มำกกว่ำร้อยละ 80 

ของจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 สำขำวชิำมีระบบกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ ซึ่งพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ หลังกำรทบทวน 

ประสิทธผิลของรำยวชิำ อำจำรย์ผู้สอนรับผิดชอบในกำรทบทวนเนื้อหำที่สอนและกลยุทธ์กำรสอนที่ใช้และน ำเสนอแนวทำงกำร 

ปรับปรุงและพัฒนำต่อคณะ กรรมกำรบริหำรกลุ่มวิชำชีววิทยำ-จุลชีววิทยำ เพื่อพิจำรณำให้ควำมคิดเห็นและสรุปวำงแผนพัฒนำ 

ปรับปรุงส ำหรับใช้ในปีกำรศึกษำถัดไป 

 

 

 

 

 




