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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชีววิทยา 

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 

 
4034501 เทคนิคทางชีววิทยา 

 
Techniques in Biology 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 
 

 
3(2-2-5) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

 
3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

 

 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 

 
4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน 

 

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 58/16 อาจารย์ ธรีารัตน์ แช่มชัยพร 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน 
 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2561 

 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 

 

 
ไม่ม ี

 
8. สถานท่ีเรียน 

 

 
ห้อง 118 อาคาร A1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 
 31 กรกฎาคม 2561 

 
 

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 

 

1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา 

2. นักศึกษาสามารถน าเทคนิคการถ่ายภาพแบบไมโครและแมคโครโฟโตกราฟมาใช้ในการถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตได้ 

3. นักศึกษาสามารถท าสไลด์ชั่วคราว สไลด์ถาวรของพืชและสัตว์ช้ันต่ าได้ 

4. นักศึกษาสามารถเก็บรักษาตัวอย่างพืชโได้ 

5. นักศึกษาสามารถท าโครงกระดูกสัตว์ เก็บตัวอย่างสัตว์โดยการดองได้ 

6. นักศึกษาสามารถท าฟิล์มเลือดบาง และน าความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางชีววิทยาไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยได้ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 

 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคนิคและวิธีการในการปฏิบตัิการทางชีววิทยา และเป็นการเตรียมความพร้อม
ด้านปัญญาในการน าความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคทางชีววิทยาไปใช้ในการศึกษาทางชีววิทยาข้ันสูงต่อไป มีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกดิ
ความช านาญในแตล่ะหัวข้อ และมีการน าผลการวิจัยของผู้สอนมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นในระหว่างการเรียนการสอน 

 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 

 
 
          การใช้เทคนิคและวิธีการในการปฏิบัติการทางชีววิทยา การเก็บตัวอย่างพันธุ์พืช และพันธ์ุสัตว์ การอัดแห้ง การดอง กา
รสต๊าฟสัตว์ การท าสไลด์ชั่วคราวและสไลด์ถาวร การถ่ายรูป ผ่านกล้องจุลทรรศน์ 

 
           

 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  30 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติตามครรลอง วิถีความ
พอเพียง  

1. การอภิปราย 
2. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได ้  อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ ์ 

    

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
คร ู 

    

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ในด้านความรู้ความสามารถ
ทั่วไป วิชาชีพครู วิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ความรู้เฉพาะ
สาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ  

1. การสะท้อนความคดิ (Reflective 
thinking) 
2. การศึกษาค้นคว้าโดยอสิระ 
(Independent study)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินจากกการสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน  

 

2.มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี
ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่าง
บูรณาการ ทั้งการบูรณาการข้าม
ศาสตร ์และการบูรณาการกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง  

    

 

3.มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชาที่จะ
สอนอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้มีทักษะการใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสมในจการแก้ปัญหา  

    

 

4.มีความสามารถในการคดิ
วิเคราะห ์สังเคราะห ์ประเมินค่าองค์
ความรู ้รวมถึงเห็นความส าคัญของการ
ใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิัติงานวิชาชีพครู
อย่างมีประสิทธิภาพ  

    

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถคดิค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการ

1. การอภิปราย 
2. การทดลอง (Experiment) 
3. การศึกษาค้นคว้าโดยอสิระ 
(Independent study)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และ
ท าการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนา
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

ผลงาน  

 

2.สามารถคดิแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค ์โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิและผลกระทบ
จาก       การตัดสินใจ  

    

 

3.มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิด
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์มี
วิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์รวมทั้งการพัฒนา
ทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม  

    

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความไวในการรับรู้ความรูส้ึกของ
ผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะ    ทางอารมณ ์และทางสังคม  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) 
2. การสรุปประเด็นส าคญั หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม  

 

2.มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอื้อต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได ้         อย่างสร้างสรรค ์ 

    

 

3.มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ด ีมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมคีวาม
รับผิดชอบ            ต่อส่วนรวมทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

    

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียน พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความไวในการวเิคราะห์ข้อมูล
ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิต ิหรือ
คณิตศาสตร์ภาษาพูดและภาษา
เขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์
ความรู ้หรือประเด็นปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว  

1. การอภิปราย 
2. การสรุปประเด็นส าคญั หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
3. การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

 

2.มีความสามารถในการใช้ดลุยพนิิจท่ีดี     
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

ในการประมวลผล แปลความหมายและ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง  

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียนและ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับ
บุคคลและกลุม่ที่มีความแตกต่างกัน  

1. การอภิปราย 
2. การสะท้อนความคดิ (Reflective 
thinking) 
3. การสรุปประเด็นส าคญั หรือการ
น าเสนอผลของการสบืค้นท่ีไดร้ับ
มอบหมาย  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/
บทบาทในการท ากิจกรรม 
3. การประเมินจากกการสะท้อนผลการ
ท างานร่วมกัน  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น
ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่
เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์ 

    

 

2.มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ทั้งผู้เรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ              อย่างมี
นวัตกรรม  

    

 

3.มีความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้
ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ  

    

 

4.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการ
สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนรู้และท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่าบุคคล  

    

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  บทน า 2  2  1. การบรรยาย บรรยาย 1. Power   1. การ
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

-  ความส าคัญและ
ประโยชน ์ 
-  วิธีการใช้กล้องและ
การถ่ายรูปผ่านกล้อง
จุลทรรศน ์
 -  ขั้นตอนการเตรียม
ตัวอย่าง และสารเคมี
เพื่อใช้ในการท าสไลด์
ถาวร 
  

2. การ
อภิปราย  

อภิปราย 
ท า
ปฏิบัติการ  

Point  สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

2  การท าสไลด์ถาวรจาก
พืช โดย
วิธี Paraffin Method 
 
 
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การทดลอง 
(Experiment) 
4. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

3  การท าสไลด์ถาวรจาก
พืช โดย
วิธี Paraffin Method  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การ
อภิปราย 
3. การทดลอง 
(Experiment) 
4. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

แผ่นสไลด์
ถาวรจากพืช  

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

4  การผลิตสไลด์ถาวร
จากวิธีแยกกระจาย
เซลล ์(Maceration)  

2  2  1. การทดลอง 
(Experiment) 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

สไลด์ถาวร
จากวิธีการ
แยกกระจาย
เซลล ์ 

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

5  การเก็บตัวอย่างสัตว์
และวิธีการสตาฟสัตว ์ 

2  2  1. การทดลอง 
(Experiment) 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

6  การสตาฟสัตว ์ 2  2  1. การทดลอง 
(Experiment) 

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

ปลาสตาฟ 
  

1. การ
ประเมิน
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

7  การท าโครงกระดูก
สัตว ์ 

2  2  1. การทดลอง 
(Experiment) 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

8  สอบกลางภาค  0  0          1. การสอบ
กลางภาค  

9  การท าโครงกระดูก
สัตว ์ 

2  2  1. การทดลอง 
(Experiment) 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

โครงกระดูก
สัตว ์ 

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

10  การท าสไลด์ถาวรโปร
โตซัว  

2  2  1. การทดลอง 
(Experiment) 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

สไลด์ถาวร
พารามีเซยีม  

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

11  การท าสไลด์ถาวรสตัว์
ช้ันต่ า  

2  2  1. การทดลอง 
(Experiment) 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

สไลด์ถาวร
ไฮดราและพ
ลานาเรีย  

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

12  การท าสไลด์ถาวร
เนื้อเยื่อสัตว ์
- สไลด์เยื่อบุข้างแก้ม 
- สไลด์เมด็เลือดแดง
คนและกบ  

2  2  1. การทดลอง 
(Experiment) 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

สไลด์เยื่อบุ
ข้างแก้ม 
- สไลด์เมด็
เลือดแดงคน
และกบ  

1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง วิธีการสอน กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/
ภาระงาน 

การประเมิน 
การเรยีนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

กิจกรรม  

13  การดองใสปลา  2  2  1. การทดลอง 
(Experiment)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

14  การดองใสปลา  2  2  1. การทดลอง 
(Experiment) 
2. การฝึก
ปฏิบัติ 
(Practice)  

บรรยาย 
ปฏิบัติการ  

1. Power 
Point  

ปลาดองใส  1. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

15  การจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน  

2  2  1. การเรียนรู้
ด้วยการน า
ตนเอง (Self-
directed 
learning)  

อภิปราย      1. การ
สังเกต
พฤติกรรม 
2. การ
ประเมิน
กระบวนการ
ท างาน/
บทบาทใน
การท า
กิจกรรม  

16  สอบปลายภาค  2  2          1. การสอบ
ปลายภาค  

 รวม 30.00 30.00      

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสังเกตพฤติกรรม  1-15  20.00  20.00  

2  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทใน
การท ากิจกรรม  

1-15  30.00  30.00  

3  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน  

15  20.00  20.00  

4  การประเมินจากกการสะท้อนผลการท างาน
ร่วมกัน  

1-15  30.00  30.00  
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กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 

 

 
คณพล จุฑามณ.ี 2549. บทบาทและความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกายวิภาคของพืชและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง. ในเอกสารการ

ฝึกอบรม เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าสไลด์ถาวรของเนื้อเยือ่พืชส าหรับสื่อการเรยีนการสอน. งานวินิจฉัยและกักกัน
ศัตรูพืช ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรอืนเพาะปลูกพืชทดลอง สถาบันวจิัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน. นครปฐม.  

ชุมพล คุณวาส.ี ม.ป.พ. เอกสารประกอบการสอนวิชา General Biology. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. กรุงเทพฯ. 

ประศาสตร์ เกื้อมณ.ี 2551. เทคนิคเน้ือเย่ือพืช. ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. 

อรพรรณ  ศังขจันทรานนท์. 2549. การท าสไลดช์ั่วคราวด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือศึกษาเน้ือเย่ือพืช. ในเอกสารการฝึกอบรม เรื่อง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการท าสไลด์ถาวรของเนื้อเยื่อพืชส าหรับสื่อการเรยีนการสอน. งานวินิจฉัยและกักกันศัตรูพืช ฝ่าย
ปฏิบัติการวจิัยและเรือนเพาะปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 
นครปฐม. 

Mauseth, J.D. 1998. Botany: an Introduction to Plant Biology. Sudbury. Jones and Bartlett Publishers, Inc.  
Solomon, E. P., L. R. Berg, and D. W. Martin, 2008. Biology. 8th Edition. Thomson Learning, Inc. USA. 

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ 
 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 

 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จดักิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาไดด้ังนี้ 

          -  การสนทนากลุม่ระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน 

          -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

          -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 

 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี ้

          -  ผลการสอบของนักศึกษา 

          -  การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู ้

 

3. การปรับปรุงการสอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา  
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ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู ้ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน 
 

 
1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม  

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

6. แผนการปรับปรุงรายวิชา ให้มีความทันสมัย 
 

1
0
/
1
0
 


