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รายละเอียดของรายวิชา ทชว 202 โครงสร้างและการทางานของเซลล์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทชว 202 โครงสร้ างและการทางานของเซลล์
BOT 202 Cell Structure and Function
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน อาจารย์.ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข ( chalinan@g.swu.ac.th ) อาคารอานวยการ มศว
องครักษ์ ชั้น 5 สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข
อาจารย์ ดร.นา้ ฝน รักขุมแก้ ว
อาจารย์ ดร. ธนัท อมาตยกุล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ เข้ าใจในโครงสร้ างและการทางานของเซลล์
2. เพื่อให้ ทราบถึงกลไกในการการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงและการตายของเซลล์
3. เพื่อให้ ทราบกระบวนการเมแทบอลิซึมของชีวโมเลกุล การสังเคราะห์ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ โปรตีน และ
การศึกษาการควบคุมการแสดงออกของยีนระดับโมเลกุล
4. เพื่อนาความรู้ด้านนี้ไปใช้ ประโยชน์ในการศึกษาต่อและการทางานวิจัย
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้ างและการทางานของเซลล์ให้ สอดคล้ องกับเนื้อหาการบรรยาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีเซลล์ การเกิดของเซลล์ การเจริญเติบโตของเซลล์ การเสื่อมสลายของเซลล์ โครงสร้ างและ
องค์ประกอบของเซลล์สัตว์ พืช สาหร่าย เห็ดรา และจุลินทรีย์ การทางานของออร์แกนเนลในสิ่งมีชีวิตจาพวกโพร
แคริโอตและยูแคริโอต กระบวนการขนโปรตีนภายในเซลล์ สารปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ผี ลิตจากเซลล์ การควบคุม
เมตาบอลิซึม พลังงานระดับเซลล์ การลาเลียงสารเข้ าออกเซลล์ สมดุลของเซลล์ กลไกการชักนาและยับยั้งการ
ทางานของเซลล์ การเปลี่ยนโครงสร้ างของเซลล์และออร์ แกนเนล ความผิดปกติของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เซลล์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห์
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1
วอภ 101 วิทยาศาสตร์
การอาหารและ

โภชนาการเบื้ องต้น

2

3

ด้านที่ 2
ความรู ้
4

 

1



2

3

4

ด้านที่ 3
ทักษะ
ทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2



2

3





ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 1

2

3

4 5

6

7

 

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมาย
ทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่ านระบบข้ อมู ลและสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นกิจกรรมการเรียน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีความตระหนักในจรรยาบรรณ
วิ ช าชี พ เนื่ องจากเป็ น ศ าส ต ร์ ท่ี
สามารถนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ท้ัง
เพื่อการสร้ างสรรค์และการทาลาย

วิธีการสอน
- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สจุ ริตในเนื้อหาวิชาเรียน
- ใช้ กรณีศึกษาและมอบหมายงานให้ นิสติ
ใช้ หลักธรรมมาใช้ ประกอบการแก้ ปัญหา
- จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ด้ านคุณธรรมจริยธรรม

1.2 มี วิ นั ย ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม - มอบหมายงานโดยแจ้ งกฎระเบียบและล
กฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ
ผลกระทบจากการละ
เว้ นกฎระเบียบให้ นิสติ ทราบล่วงหน้ า
- ใช้ กรณีศึกษาถึงผลกระทบของการไม่มี
ระเบียบวินัย ต่อตนเองและสังคม
1.3 ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและผู้อ่นื - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สจุ ริตในเนื้อหาวิชาเรียน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล

-

-

-
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2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
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วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทั้งทฤษฎี - จั ด หลั ก สู ต รให้ ครอบคลุ ม เนื้ อหาวิ ช า - ประเมินความรู้จากการตอบคาถามใน
และหลักการปฏิบัตใิ นเนื้อหา สาระที่ พื้ นฐาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ ชั้นเรียนและการตอบข้ อสอบของนิสติ
ศึกษา
อื่น ๆ
- จัดให้ มีการให้ ภาพรวมของความรู้ก่อน
เข้ าสู่บทเรียน การสรุปยา้ ความรู้ใหม่ หลัง
บทเรียนพร้ อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิ ม การเชื่ อมโยงความรู้จ ากวิ ช า
หนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การ
เลือกใช้ วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระ

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 สามารถใช้ ความรู้ความเข้ าใจใน
การเลือกใช้ เทคโนโลยีชีวภาพรูปแบบ
ที่เหมาะสม รวมถึงสามารถเลือกใช้
เครื่ องมื อ วิ ธี ก าร อุ ป กรณ์ การ
วิเคราะห์ ได้ อย่ างถู กต้ อง เหมาะสม
กับสถานการณ์

วิธีการสอน
- มีการแนะนาและฝึ กกระบวนการคิด
อย่างสร้ างสรรค์เมื่อเริ่มเข้ าศึกษา เริ่มจาก
โจทย์ท่งี ่าย และเพิ่มความยากตาม
ระดับชั้นเรียนที่สงู ขึ้น ในรายวิชาที่
เหมาะสม
- มีการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
- การมอบหมายงานการแก้ ปัญหาจาก
โจทย์ปัญหาและกรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จาลอง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
-
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.2 มีความรับผิดชอบในการใช้ องค์
ความรู้ และรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม

- ใช้ การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้ อง
แนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
รั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะคนในการเรี ย นรู้
ร่วมกัน
- มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่ อย ที่
สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่ ง
หน้ าที่ในกลุ่ม
- ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้ านนี้ท่ี
มี ต่ อ ตนเองและสั ง คม สอดแทรกใน
เนื้อหาวิชาเรียน

4.3 สามารถป รั บ ตั ว และท างาน - ใช้ การการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้ อง
ร่ ว มกับ ผู้ อ่ ืน ทั้งในฐานะผู้ น าและผู้ แนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความ
ตามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบของแต่ละคนในการเรียนรู้
ร่วมกัน
- มอบหมายการทางานแบบกลุ่มย่อย ที่
สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตาแหน่ง
หน้ าที่ในกลุ่ม

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมิ น จากงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
- ประเมิ น จากพ ฤติ ก รรมการตอบ
คาถามในชั้นเรียน
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
- มอบหมายนิ สิต ประเมิ น ตนเองและ
เพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้
เสียงส่วนใหญ่

-

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
5.2 มี ค วามสามารถที่ น าเสนอ ใน
รูปแบบการเขียนบทความในวารสาร
ทางวิ ช าการ การพู ด และสื่อ สารให้
ผู้ ร่ ว มงาน และผู้ อื่ น ให้ เข้ าใจได้ ดี
รวมทั้ ง สามารถแปลบทความทาง
วิทยาศาสตร์ท่ยี ากต่อความเข้ าใจให้ ผ้ ู
ที่ไม่ได้ อยู่ในสายงานเข้ าใจได้ ง่ายขึ้น
5.3 สามารถคั ด เลื อกใช้ วิธีการและ
เครื่ อ งมื อ การสื่อ สารที่เหมาะสมใน
การน าเสนอให้ กั บ ผู้ ฟั ง แต่ ล ะกลุ่ ม
รวมทั้งมีวิธกี ารในการนาเสนอที่ดี

วิธีการสอน
- มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียง
นาเสนอเป็ นภาษาเขียน และที่ต้องมีการ
นาเสนอด้ วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้
สื่อประกอบการนาเสนอ

วิธีการวัดและประเมินผล
-

- มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ นข้ อมูล
โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

-
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
(18, 20 ส.ค.
57)

2
(25, 27 ส.ค.
57)

3
(1,3 ก.ย. 57)

4
(8 ก.ย. 57)

4
(10 ก.ย. 57)

5
(15,17 ก.ย.
57)

6
(22,24 ก.ย.
57)

7
(29 ก.ย. และ
1 ต.ค.)

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
ผูส้ อน
(ชม.)
1. ชี้แจงการเรียน
อ.ดร.ธนัท
1.Introduction to the Study of Cell Biology
3
2. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อมาตยกุล
-Cell theory
3. มอบหมายรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
-Cell structures and function of animal,
ด้ วยตนเองและแนะนาการใช้ เทคโนโลยี
plant, algae, fungi, yeast and bacteria
สารสนเทศหาข้ อมูล
- Microscopy
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.นา้ ฝน
2.The Structure and Function of Large
3
2. มอบหมายรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
รักขุมแก้ ว
Biological Molecules
ด้ วยตนเอง
- Carbohydrate, Lipids, Protein and
Nucleic acid
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.ชลินันท์
3.Cell Organization
3
2. อภิ ป รายและซักถามความเข้ าใจของ
เพ็งสุข
- Cell components (Cells and Organelles)
นิสติ และสรุปรายวิชาร่วมกัน
Basic properties of cells
-Prokaryotic, Eukaryotic cells and viruses
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.นา้ ฝน
4. Genetic Information
1
2. กาหนดหัวข้ อการอภิปรายกลุ่ม
รักขุมแก้ ว
- DNA structure and function
- DNA replication and repair
สอบย่อยครั้งที่ 1 หัวข้ อ Introduction to the Study of Cell Biology, The Structure and Function of Large
Biological Molecules และ Cell Organization
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.นา้ ฝน
4. Genetic Information (continued)
3
2. กาหนดหัวข้ อการอภิปรายกลุ่ม
รักขุมแก้ ว
- Genes expression and Control:
transcription to translation
- Protein Synthesis
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.นา้ ฝน
5. Genetic Mutation
3
2. กาหนดหัวข้ อการอภิปรายกลุ่ม
รักขุมแก้ ว
-Types of mutations
-What causes mutations?
-Cancer, tumors and Stem cell
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.ชลินันท์
6. Membranes and Membrane Transport
3
2. อภิปรายและซักถามความเข้ าใจของ
เพ็งสุข
-Membrane structure and transport
นิสติ และสรุปรายวิชาร่วมกัน
functions
3. มอบหมายรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
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สัปดาห์ที่
8
(6,8 ต.ค.
57)

9

มคอ. 3

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
ผูส้ อน
(ชม.)
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.ชลินันท์
7. Cytoskeleton & Cell Motility
3
2. อภิปรายและซักถามความเข้ าใจของ
เพ็งสุข
- Microtubule, Microfilament, Intermediate
นิสติ และสรุปรายวิชาร่วมกัน
filament
สอบกลางภาค หัวข้ อ Genetic Information, Genetic Mutation และ Membranes and Membrane Transport

(13-17 ต.ค.
57)

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.ธนัท
8. Cellular Energetics
3
(20,22 ต.ค. - Enzyme and metabolism
2. มอบหมายรายงานการศึกษาค้ นคว้ า
อมาตยกุล
57)
ด้ วยตนเอง
- Primary and Secondary Metabolites
- Glycolysis and Fermentation
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.ธนัท
11
8. Cellular Energetics (continued)
3
(27,29 ต.ค. - Cellular respiration
2. อภิปรายและซักถามความเข้ าใจของ
อมาตยกุล
57)
นิสติ และสรุปรายวิชาร่วมกัน
- Photosynthesis
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.ชลินันท์
12
9. Cell Communication
1
(3 พ.ย. 57) - Contact - dependent communication
2. อภิปรายและซักถามความเข้ าใจของ
เพ็งสุข
นิสติ และสรุปรายวิชาร่วมกัน
- Cellular Signal Integration
12
สอบย่อยครั้งที่ 2 หัวข้ อ Cytoskeleton & Cell Motility และ Cellular Energetics
10

(5 พ.ย. 57)

13

10. Cell Differentiation
(10,12 พ.ย. -Cell growth & Cell death

3

57)

14

11. Cellular Biotechnology
(17,19 พ.ย. - Animal/Plant Cell cultures
57)
- Monoclonal antibody production and
Immunological detection techniques
15
12. การเรียนรูโ้ ดยใช้ปัญหาเป็ นหลัก
(24,26 พ.ย. (Problem – Based Learning : PBL)
57)
เรื่อง การกลายพันธุ์
16

13. กิจกรรมเสริมการเรียนรู้นอกห้ องเรียน:

3

3

3

(1,3 ธ.ค. 57) การสารวจเก็บรักษาและสกัดดีเอ็นเอจากพืช

17

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.ชลินันท์
2. อภิปรายและซักถามความเข้ าใจของ
เพ็งสุข
นิสติ และสรุปรายวิชาร่วมกัน
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื Power point/VDO อ.ดร.ชลินนั ท์
2. อภิปรายและซักถามความเข้ าใจของ
เพ็งสุข
นิสติ และสรุปรายวิชาร่วมกัน
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ให้ นิสติ หาแนว
อ.ดร.ธนัท
ทางการแก้ ปัญหา โดยการวิเคราะห์ และ อ.ดร.นา้ ฝน
หาข้ อมูลสนับสนุน เพื่ออธิบายตาม
อ.ดร.ชลินันท์
หลักการทางวิทยาศาสตร์
ออกสารวจพืชสมุนไพรและพืชผักท้ องถิ่น อ.ดร.ธนัท
และนามาทาการศึกษา
อ.ดร.นา้ ฝน
อ.ดร.ชลินันท์

สมุนไพรและพืชผักท้ องถิ่น อ.องครักษ์ จ.
นครนายก
สอบปลายภาค หัวข้ อ Cell Communication, Cell Differentiation และ Cellular Biotechnology

(8-22 ธ.ค.
57)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

กิจกรรมการประเมิน

2.1 และ 4.2

-สอบย่อยครั้งที่ 1
-สอบกลางภาค
-สอบย่อยครั้งที่ 2
-สอบปลายภาค
-การเข้ าชั้นเรียน
-พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
-การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นหลั ก (Problem –
based Learning : PBL) การมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด
วิเคราะห์ และการรายงานหน้ าชั้นเรียน
-การศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจั ด ท างานที่
มอบหมาย หรือรายงานทั้งรูปแบบบุคคลและกลุ่ม

4.2

2.1 และ 4.2

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
4
9
12
17
ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

15 และ 16

20%

ทุกสัปดาห์

10%

15%
20%
15%
10%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารหลักทีก่ าหนด
- สื่อออนไลน์และพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย ทชว 202 โครงสร้ างและการทางานของเซลล์
2. ตารา เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. ไพศาล สิท ธิก รกุ ล และคณะ 2546. ชี ว วิ ท ยาเล่ ม 1. สมาคมวิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์, บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จากัด กรุงเทพฯ.
2. Karp, G. 2008. Cell and molecular Biology. John Wiley & Sons, Inc
3. Voet, D. et al., 2006. Fundamental of Biochemistry: Life at Molecular level. John Wiley &
Sons, Inc.
4. Campbell, N.A. & Reece, J.B. 2008. Biology 8th edition. Pearson Benjamin Cummings, San
Francisco.
5. Starr, C. et al., 2010. Biology: Concepts and Applications 8th edition. ThomsonBrooksCole.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-วารสารภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศ เช่ น วารสารโรคมะเร็ ง C e l l , Journal of Cell Biology,
M o l e c u l a r B i o l o g y o f t h e C e l l , Nature Cell Biology, T r e n d s i n C e l l B i o l o g y
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรั บ การทวนสอบระดับ รายวิชา คณะกรรมการผู้ รั บ ผิด ชอบหลั ก สูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับ
เนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และน าเสนอแผนการปรั บ ปรุ งรายวิ ช าในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพั ฒนาปรับปรุงสาหรั บใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป
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