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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทนก 102 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
AIT 102 Microbiology Laboratory
2. จานวนหน่วยกิต
ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต 1(0-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.นา้ ฝน รักขุมแก้ ว
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม
อาจารย์ผ้ ูสอน
อาจารย์ ดร.เสาวภาคย์ วัฒนะพาหุ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติ ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ทนก 101 จุลชีววิทยา
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารปฏิบัติการเรียนรวม ชั้น 5 ห้ อง 508 และ 503 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
16 ธันวาคม พ.ศ. 2557
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ ความเข้ าใจในปฏิบัติการจุลินทรีย์ท่วั ไป ศึกษาสัณฐานวิทยา โครงสร้ าง และ
องค์ประกอบต่างๆ ของจุลินทรีย์ท่สี ามารถมองเห็นได้ โดยกล้ องจุ ลทรรศน์ การจัดจาแนกประเภทของ
จุลินทรีย์ท่พี บได้ ในธรรมชาติ และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์กบั สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ด้ วย
กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้

ผู้เรียนมีความรู้ด้านจุลินทรีย์
2.2 เพื่อให้ มีการติดตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ข่าวสาร บทความที่สอดคล้ องกับเนื้อหาที่สอน
ในบทเรียน รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้ อง
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับรายวิชา ทนก 101 โดยให้ นิสติ ฝึ กปฏิบัติแล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุ
และผลตามหลักวิทยาศาสตร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
ไม่มี

สอนเสริม
ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
3 ชั่วโมง/สัปดาห์

การศึกษาด้วยตนเอง
0 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา ทนก
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะทางปั ญญา

รายวิชา

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ทนก 102 ปฎิบตั ิจุล
ชีววิทยา

  



4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

1

2

3

      



 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4 1 2 3 4 5 6
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุ คคล
หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ โดยการนัดหมายทางอีเมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครง
รายวิชาผ่านระบบ ATutor
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ ง
พัฒนา
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
1.2 มีคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับขององค์กรและสังคม
1.4 เคารพสิทธิและยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่นื และ
สามารถทางานเป็ นทีม

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.1 บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จรรยาบรรณ
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในขณะสอนบรรยาย
ทากิจกรรมในชั้นเรียน และ
มอบหมายงาน

1.1 พฤติกรรมการเข้ าเรียน
บันทึกการเข้ าเรียน ตรงต่อเวลา
1.2 การส่งงานที่ได้ รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และ
ตรงเวลา
1.3 มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้
นามาทารายงาน อย่างถูกต้ อง
และเหมาะสม
1.4 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริต
ในการสอบ
1.5 พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของ
กิจกรรมที่ได้ รับมอบหมาย

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2. ความรู ้
ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ี
สาคัญและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการ
ใช้ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
อุปกรณ์ และสามารถทาการวิจัย
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานใน
สาขาอาชีพ
2.3 ตระหนักในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้ อกาหนด
ทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน

2.1 บรรยายเนื้อหารายวิชา
ประกอบสื่อการสอนพาวเวอร์
พอยต์/มัลติมีเดีย
2.2 มอบหมายให้ อ่าน และ
ศึกษาบทความหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานใน
สาขาอาชีพ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2.1 แบบทดสอบย่อยก่อนการ
เรียน
2.2 การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค
2.3 รายงานการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง
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ตามกาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
2.4 มีความคุ้นเคยกับ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ
งานวิจัยและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ ง
พัฒนา
3.1 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้
ความเข้ าใจในวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างถ่องแท้
3.2 มีทกั ษะปฏิบัติตามที่ได้ รับ
การฝึ กฝน จากเนื้อหา
สาระสาคัญของสาขาวิชา และ
สามารถเลือกใช้ อุปกรณ์
เครื่องมือ อย่างถูกต้ องตาม
สถานการณ์
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
เสนอแนวทางแก้ ไขได้ อย่าง
สร้ างสรรค์ โดยการเชื่อมโยง
ความรู้ทางทฤษฎีและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ
3.4 สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริง ทา
ความเข้ าใจและประเมินข้ อมูล
สารสนเทศ และใช้ ข้อมูลในการ
แก้ ไขปัญหาอย่างเหมาะสม

วิธีการสอน
3.1 บรรยายเนื้อหารายวิชา
ประกอบสื่อการสอนพาวเวอร์
พอยต์/มัลติมีเดีย
3.2 มอบหมายให้ อ่าน และ
ศึกษาบทความหรืองานวิจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการปฏิบัติงานใน
สาขาอาชีพ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทีต่ อ้ งพัฒนา
4.1 วางตัวและแสดงความ
4.1 การนาเสนอและอภิปราย
คิดเห็นได้ เหมาะสมกับบทบาท โดยให้ ผ้ ูเรียนได้ แสดงความ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
คิดเห็นในชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 แบบทดสอบย่อยก่อนการ
เรียน
3.2 การแสดงความคิดเห็น และ
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.3 สรุป วิเคราะห์การพัฒนา
ทักษะและความรู้จากรายงาน
ของผู้เรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 รายงานที่นาเสนอ และ
พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
4.2 ประเมินเพื่อนร่วมงานโดย
นิสติ กลุ่มเดียวกัน
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4.2 มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้ รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
4.3 สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4.4 สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
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4.2 มอบหมายทั้งงานรายบุคคล 4.3 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
และงานรายกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องการพัฒนา
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิค 5.1 บรรยายเนื้อหารายวิชา
5.1 การสอบกลางภาคและการ
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ท่ี
ประกอบสื่อการสอนพาวเวอร์
สอบปลายภาค
เกี่ยวข้ อง มาใช้ ในการวิเคราะห์ พอยต์/มัลติมีเดีย
5.2 รายงานที่นาเสนอ
แปลความหมาย และเสนอ
5.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้
ตนเอง
อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและ
สื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
รู้จักเลือกและใช้ รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสม สาหรับเรื่อง
และผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง คัดเลือก
และติดตามความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรมจาก
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
สาขาวิชาจากแหล่งข้ อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
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5.4 มีวิจารณญาณในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม และใช้ อย่าง
สม่าเสมอ เพื่อการรวบรวม
ข้ อมูล แปลความหมาย และ
สื่อสารข้ อมูลข่าวสารและ
แนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ใน
การจัดการกับข้ อมูลต่างๆ อย่าง
เหมาะสม
5.6 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้ องทั้งภาษาพูดและภาษา
เขียน และภาษาอังกฤษในระดับ
ใช้ งานได้ และเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวข้อ/รายละเอียด

สัปดาห์ที่

วันที่

1

12, 16 ม.ค.
58

Orientation: Safety, Sterilization,
Disinfection

2

19, 23 ม.ค.
58

Culturing Media Preparation,
Microbial transfer,
Microscopic study: Simple stain

3

26, 30 ม.ค.
58

Microscopic study: Bacteria (Gram
staining), Viruses

4

2, 6 ก.พ. 58

Microscopic study: Yeast, and Mold

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้
3
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
สาธิ ต การใช้ เครื่ อ งมื อ การปฎิ บั ติ
และซักถามข้ อสงสัย (Quiz1)
3
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจาก
วิดทิ ศั น์
ปฏิบตั กิ าร ซักถามข้ อสงสัย (Quiz2)
3
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจาก
วิดทิ ศั น์
ปฏิบตั กิ าร ซักถามข้ อสงสัย (Quiz3)
3
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจาก
วิดทิ ศั น์
ปฏิบตั กิ าร ซักถามข้ อสงสัย (Quiz4)
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อ. นา้ ฝน
อ. ชลินันท์

อ. นา้ ฝน
อ. ชลินันท์

อ. นา้ ฝน
อ. ชลินันท์
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9, 13 ก.พ. 58 Microscopic study: Fungi, and
Mushroom

6

16, 20 ก.พ.
58

Microscopic study: Micro algae,
protozoa

7

23, 27 ก.พ.
58

Microscopic study: Lichen

8

2, 6 มี.ค. 58

9
10

16, 20 มี.ค.
58

11

23, 27 มี.ค.
58

12

30 มี.ค.,
3 เม.ย. 58

13,14
15

16

17

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชัวโมง
่
และสื่อที่ใช้
3
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
ปฏิบตั กิ าร ซักถามข้ อสงสัย (Quiz5)
3
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
ปฏิบตั กิ าร ซักถามข้ อสงสัย (Quiz6)
3
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
ปฏิบตั กิ าร ซักถามข้ อสงสัย (Quiz7)
3
สอบปฏิ บ ัติ ก าร ตอบค าถามจาก
โจทย์ แ ละตั ว อย่ า งที่ ป รากฎในบท
ปฏิบตั กิ าร

หัวข้อ/รายละเอียด

Practice Exam1
(บทปฏิบตั ิการสัปดาห์ที่ 1-5)

Midterm Examination สอบกลางภาค (ไม่มีการสอบ) (9-13 มี.ค. 58)
Microbial Growth, Metabolism, and
3
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
Microbial Screening Techniques
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
ปฏิบตั กิ าร ซักถามข้ อสงสัย (Quiz8)
Production of Extracellular Enzymes:
3
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
Amylase, Cellulase, Pectinase and
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
their assay
ปฏิบตั กิ าร ซักถามข้ อสงสัย (Quiz9)
Production of Biopolymer: Pullulan
extraction

6, 10, 13, 17
เม.ย. 58
20, 24 เม.ย. Practice Exam2
58

ผูส้ อน
อ. นา้ ฝน
อ. ชลินันท์
อ. กมลชัย
อ. เสาวภาคย์
อ. กมลชัย
อ. เสาวภาคย์
อ. กมลชัย
อ. นา้ ฝน
อ. เสาวภาคย์
อ. ชลินันท์
อ. กมลชัย
อ. เสาวภาคย์
อ. กมลชัย
อ. เสาวภาคย์

3

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
อ. กมลชัย
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์ อ. เสาวภาคย์
ปฏิบตั กิ าร ซักถามข้ อสงสัย
(Quiz10)
งดการเรียนการสอน เนือ่ งจากวันหยุด
3

อ. กมลชัย
อ. นา้ ฝน
อ. เสาวภาคย์
อ. ชลินันท์
27, 1 พ.ค. 58 Presentation (Lab discussion)
3
สรุ ป และอภิ ป รายผลการทดลอง อ. กมลชัย
สัปดาห์ท่ี 10-12 ตามกลุ่ม
อ. นา้ ฝน
อ. เสาวภาคย์
อ. ชลินันท์
Final Examination สอบปลายภาค (บทปฏิบตั ิการสัปดาห์ที่ 6-12) (19-28 พ.ค. 58)
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
2.1-2.2, 3.1, 5.15.2

2.3, 3.1-3.2, 4.14.2, 5.1-5.2

1.1-1.2

กิจกรรมการประเมิน

สัปดาห์ทีป่ ระเมิน

-การสอบย่อย (Quiz)
ตลอดภาคการศึกษา
-สอบปฏิบัติครั้งที่ 1
8
-สอบปฎิบัติครั้งที่ 2
14
-สอบปลายภาค
17
-ปฏิบั ติ ก ารทดลองและ ตลอดภาคการศึกษา
เ ขี ย น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ทดลอง
-ความตรงต่อเวลาในการ
ส่งงาน
-การเข้ าเรียน และตรงต่อ ตลอดภาคการศึกษา
เวลา

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%
15%
15%
15%
20%

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1) นงลักษณ์ สุวรณพินิจ และคณะ จุลชีววิทยาทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 8 สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 735 หน้ า
2) วีรานุช หลาง จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้ อม พิมพ์ครั้งที่ 2 สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
166 หน้ า
3) G. A. Tortora., B. R. Fanke and C. L. Case. 2011. Microbiology: An Introduction 10th
Edition. 958 p.
4) G. J. Black. 2009. Microbiology: Principles and Explanations 7th Edition. 754p.
5) เอกสารบทปฏิบัติการจุลชีววิทยา
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือที่เกี่ยวกับปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน สื่อและเทคโนโลยี ท่ีใช้ ในการสอน การวั ดผล คุ ณภาพการจั ดการเรี ยนการสอน และสิ่ง
สนับสนุ นการเรี ยนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรี ยนรู้ และให้ นิสิตให้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุ มระดมสมองจากผู้สอนและการประชุ มแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นิสติ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่มิใช่ ผ้ ู สอนรายวิ ช านั้ น สุ่มประเมิ น ข้ อ สอบ รายงาน และผลงานอื่น เพื่ อ พิ จ ารณาความ
สอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์
การสอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้น
เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ใน
ปี การศึกษาถัดไป
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