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1 มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา  
Course Specification

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา  : วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา : 10-074-202   ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
                                    (Fundamental Biochemistry Laboratory)   
2. จํานวนหนวยกิต :       1 หนวยกิต  1(0-3-0) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา :

เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน : 
4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

อาจารยมาดีนา  นอยทับทิม
สถานที่ติดตออาจารย  : หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
โทร. 08๖- ๕๑๒๔๔๗๑ E-mail :  jerdena@hotmail.com

4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา
1)  อาจารยมาดีนา  นอยทับทิม
สถานที่ติดตออาจารย  : หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
โทร. 08๖- ๕๑๒๔๔๗๑ E-mail :  jerdena@hotmail.com
2)  อาจารยนาริสา  บินหะยีดิง
สถานที่ติดตออาจารย  : หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           
โทร.  084-9976264 E-mail :  Sa6162_pnu@hotmail.com
๓) อาจารยมูฮําหมัดบาคอรี  ยูโซะ
โทร. ๐๙๑-๐๔๘๗๒๓๖ E-mail : muhammadbacoree.y@pnu.ac.th
๔)  ดร.สุชาดา  แสงวิมาน
สถานที่ติดตออาจารย  : หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           
โทร.  090-4836311 E-mail : tonphd@gmail.com

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน : ภาคการศึกษาท่ี ๒ ช้ันปท่ี  2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน : เรียนควบคู หรือ ผานการเรียนรายวิชา 10-074-201
8. สถานที่เรียน   : หองปฏิบัติการเคมี ST 201, 202 อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด :  1๑ ตุลาคม 255๖
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2 มคอ.3 

หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1.  วัตถุประสงคของรายวิชา   : เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แลว นักศึกษามีสมรรถนะที่ตองการในดาน
ตาง ๆ ดังนี้

1.1 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการทดลองเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางชีวเคมีอยางถูกตอง
๑.๒  เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับโครงสรางและหนาที่ทางชีวภาพของโมเลกุลได

อยางถูกตอง
๑.๓  เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของไอโอเอนเนอรเจติกสได

อยางถูกตอง
๑.๔  เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติการทดลองปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับเอนไซมไดอยางถูกตอง
๑.๕  เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติการทดลองกระบวนการเมแทบอลิซึมที่สําคัญในสัตว  พืชและจุล

ชีพไดอยางถูกตอง
1.๖ สามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษาตอในรายวิชาอื่น

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา :       เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการทดลอง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหงานทางการเกษตร รวมถึงรายวิชาที่มีความเกี่ยวโยงกัน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา  
              ปฏิบัติการทดลองซ่ึงสอดคลองกับโครงสรางและหนาท่ีทางชีวภาพของโมเลกุล หลักการ
เบื้องตนของไบโอเอนเนอรเจติกส  ปฏิกิริยาที่เกี่ยวของกับเอนไซม  กระบวนการเมแทบอลิซึมที่สําคัญใน
สัตว  พืชและจุลชีพ  
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา : 
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย       -   ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง - ชั่วโมงตอสัปดาห
จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา   สอนเสริมตามความตองการของนักศึกษาเปนกลุมและเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  
จัดใหนักศึกษาพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ 2 ชั่วโมง คือ วันพุธ  พฤหัสบดี     
เวลา 1๖.๒0 – 1๗.๒0 น. หองสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

การพัฒนาผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1. ดานคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ตองพัฒนา(Ethics and 
Moral)
    (๑.1) มีวินัย ตรงตอเวลา รูจัก
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
   (๑.๓) มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่น 
    (๑.๔) มีความซื่อสัตย สุจริต มี
จรรยาบรรณ

1. ยกตัวอยางใหนักศึกษาเห็น
ประโยชนและโทษของการนํา
ความรูดานวิทยาศาสตรไปใช
การดําเนินชีวิต  
๒. ยกตัวอยางใหนักศึกษาเห็น
ความสําคัญของเรื่องการตรงตอ
เ วลา  ความรับผิ ดชอบและ
ซ่ือสัตยตองาน ตอตนเอง และ
ตอหนาที่ในกลุม การเคารพเชื่อ
ฟงอาจารย
๓. อภิปรายกลุม โดยมอบหมาย
งานเปนรายกลุม

๑. พฤติกรรมการเขาเรียน  การสง
งาน การทําแบบฝกหัดรายบุคคล
๒. ความถูกตองของเอกสารอางอิง
ท่ีมาของรายงาน
การเสนอขอคิดเห็น

2. ดานความรูที่ตองไดรับ
(Knowledge)
  (๒.๑) มีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
เก่ียวของ
   (๒.๒) สามารถติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและเลือก
ความรูมาใชไดตาม
วัตถุประสงค

บรรยายประกอบสื่อการ
นําเสนอ พรอมใหทําแบบฝกหัด
เพื่อเพิ่มความเขาใจ รายงาน
กลุมและ การคนควาหาขอมูล
จากเวปไซด

การสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน 
การสงงานที่ไดรับมอบหมาย 
การตั้งขอซักถาม 
การตอบคําถาม 
การทําแบบฝกหัดรายบุคคล 
การทดสอบยอย 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค

3. ดานทักษะทางปญญาที่ตอง
พัฒนา(Cognitive Skills) 
    (๓.๑) สามารถคนควาหา
ความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพิ่มเติมจากแหลง
เรียนรูในทองถิ่นหรือแหลงขอมูล
ที่หลากหลายไดดวยตนเอง
    (๓.๔) มีทักษะการแกปญหา
ในหองปฏิบัติตามที่ไดรับการ
ฝกฝนและการปฏิบัติงานจริงใน

บรรยายประกอบสื่อการ
นําเสนอ การทําฝกหัดใน
หองเรียน การทําเปนงานเปน
กลุมเพื่อใหวิเคราะหโจทยและ
แกไขปญหารวมกัน การให
การบาน ใหงานในลักษณะที่
นักศึกษาตองคนควาหาความรู
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการเรียน
ในชั้นเรียน

การทดสอบยอย 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค
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การพัฒนาผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(Interpersonal Skills and 
Responsibility)
    (๔.1) รูจักบทบาทของผูนํา/
สมาชิกในกลุม 
    (๔.๕) มีความรับผิดชอบใน
การกระทําของตัวเองและของ
กลุม

ทําการทดลองและรายงานการ
ทดลองเปนกลุม

การมอบหมายงานใหทํางานทั้งงาน
รายบุคคลและงานเปนกลุม

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตอง
พัฒนา (Numerical  
Analysis, Communication
and Information 
Technology Skills)
   (๕.1) มีทักษะในการใช
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการทํางาน
ดานวิทยาศาสตร และการศึกษา
คนควาไดอยางเหมาะสม

๑. แสดงตัวอยางและให
แบบฝกหัดตามบทเรียนเปน
รายบุคคล
๒. มอบงานรายกลุม มีการ
นําเสนอและอภิปรายกลุม
๓. แสดงตัวอยางการสืบคน
ขอมูลจากสื่อสารสนเทศ

๑. ทักษะการใชสื่อและการใชภาษา
พูดจากการนําเสนองานหนา
หองเรียน
๒. ทักษะการใชภาษาเขียนจาก
เอกสารรายงาน
๓. ตรวจสอบความถูกตองของ
แหลงที่มาของรายงานรายบุคคล
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู  (Curriculum Mapping)  
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไมกําหนดผลการเรียนรู

หมวดวิชา รหัสและช่ือรายวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
6. ทักษะปฏิบัติ

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 ๕.๕

หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาบังคับ
(10-074-202) ปฏิบัติการ
ชีวเคมีพื้นฐาน 
(Fundamental 
Biochemistry Laboratory)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด ช่ัวโมง
บรรยาย

ช่ัวโมง
ปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ส่ือท่ีใช

วิธีวัดและ
ประเมินผล

ช่ือผูสอน

1 ประมวลรายวิชา
บทนําแนะนําการใชเคร่ืองแกว

- 3 อาจารยผูสอนช้ีแจงรายละเอียด ทําความ
เขาใจ และแนะนําวิธีเรียน ตลอดจน
กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนแกนักศึกษา รวมถึงรวมกันเสนอหัวขอซ่ึง
เก่ียวของกับรายวิชาน้ีท่ีนักศึกษาควรรูหรือ
สนใจเปนพิเศษเพ่ือมาแลกเปล่ียนเรียนรูกันใน
ชั้นเรียน

- อ.มาดีนา

๒ การทดลองท่ี ๑  การไทเทรต - 3 - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- รายงานผลการ
ทดลอง
- สอบกลางภาค

อ.นาริสา

๓ การทดลองท่ี ๒  สารละลายบัฟเฟอร - 3 - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- รายงานผลการ
ทดลอง
- สอบกลางภาค

อ.นาริสา

๔ การทดลองท่ี ๓ การทดสอบสมบัติของ
คารโบไฮเดรต

- 3 - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ

- รายงานผลการ
ทดลอง

อ.มาดีนา

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



7 มคอ.3 

สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด ช่ัวโมง
บรรยาย

ช่ัวโมง
ปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ส่ือท่ีใช

วิธีวัดและ
ประเมินผล

ช่ือผูสอน

- - นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรู
แสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและ
อาจารย

- สอบกลางภาค

๕ การทดลองท่ี ๔ การทดสอบสมบัติของลิปด - 3 - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- รายงานผลการ
ทดลอง
- สอบกลางภาค

อ.มาดีนา

6 การทดลองท่ี ๕ การทดสอบสมบัติของกรดอะ
มิโนและโปรตีน

- 3 - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- รายงานผลการ
ทดลอง
- สอบกลางภาค

อ.มาดีนา

7 -๘ นําเสนอผลการทดลอง - 3 นักศึกษานําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน - รูปแบบการนําเสนอ
- การตอบคําถามและ
รายงาน

อาจารยประจํา
สาขา หรืออาจารย
ผูรวมสอน

9 สอบกลางภาค

๑๐ การทดลองท่ี ๖ การทํางานของเอนไซม - ๓ - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- รายงานผลการ
ทดลอง
- สอบกลางภาค

อ.มาดีนา
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด ช่ัวโมง
บรรยาย

ช่ัวโมง
ปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ส่ือท่ีใช

วิธีวัดและ
ประเมินผล

ช่ือผูสอน

1๑ การทดลองท่ี ๗ การหา saponification 
number

- 3 - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- รายงานผลการ
ทดลอง
- สอบกลางภาค

อ.มาดีนา

1๒ การทดลองท่ี ๘ การสกัด DNA จากหอมใหญ - 3 - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย
ทดสอบหลังเรียน

- รายงานผลการ
ทดลอง
- สอบกลางภาค

ดร.สุชาดา

1๓ การทดลองท่ี ๙ การสกัดและวิเคราะหไกลโค
เจน

- 3 - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- รายงานผลการ
ทดลอง
- สอบกลางภาค

อ.มาดีนา

๑๔ การทดลองท่ี ๑๐ การหายใจแบบไมใช
ออกซิเจนของยีสต

- 3 - อาจารยประจําวิชาบรรยาย โดยใชโปรแกรม   
นําเสนอ
- นักศึกษาซักถามและแลกเปล่ียนเรียนรูแสดง
ความคิดเห็นกับเพ่ือนรวมช้ันและอาจารย

- รายงานผลการ
ทดลอง
- สอบกลางภาค

อ.มูฮําหมัดบาคอรี

1๕-๑๗ นําเสนองานท่ีคนควาดวยตนเอง - 3 นักศึกษานําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน - รูปแบบการนําเสนอ
- การตอบคําถามและ
รายงาน

อาจารยประจํา
สาขา หรืออาจารย
ผูรวมสอน
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สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด ช่ัวโมง
บรรยาย

ช่ัวโมง
ปฏิบัติการ

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ส่ือท่ีใช

วิธีวัดและ
ประเมินผล

ช่ือผูสอน

๑๘ สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู   

ผลการเรียนรู
Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

ขอ 1.1, 1.3,  2.1,
3.1, 3.2 4.1, 5.1

ความรับผิดชอบ การเขาชั้นเรียนตรงเวลา
การสงรายงานตรงเวลา(มีความถูกตอง)
แบบทดสอบกอนปฏิบัติการ
งานรายบุคคลและรายกลุม

ทุกสัปดาห ๑๐%
๑๐%
๒๐%
๒๐%

ขอ 1.1, 1.2, 2.1, 
3.1, 3.2

การสอบกลางภาค 9 20%

ขอ 1.1, 1.2, 2.1, 
3.1, 3.2

การสอบปลายภาค 18 20%

รวม 100 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน
1.  เอกสารและตําราหลัก

คณาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. คูมือปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน. นราธิวาส:   
  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร.

2.   เอกสารและขอมูลสําคัญ
  คณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตรบางพระ. คูมือปฏิบัติการชีวเคมี. ชลบุร:ี   
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

3.   เอกสารและขอมูลแนะนํา
     ไมมี

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา : ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุก
คนเม่ือสิ้นสุดรายวิชา โดยวิชาภาคทฤษฎีผูเรียนสามารถประเมินไดโดยเขาไปในระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย สําหรับวิชาภาคปฏิบัติ     ผูประสานงานรายวิชาเปนผูประเมิน อาจารยสามารถดูผลการ
ประเมินทุกรายวิชาที่สอนไดโดยเขาไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
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2. กลุยุทธการประเมินการสอน :
คณะจัดใหมีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละ

รายวิชา  โดยคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน

(1) ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคนเมื่อสิ้นสุดรายวิชา โดยวิชาภาคทฤษฎี
ผูเรียนสามารถประเมินไดโดยเขาไปในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย สําหรับวิชาภาคปฏิบัติ     ผู
ประสานงานรายวิชาเปนผูประเมิน อาจารยสามารถดูผลการประเมินทุกรายวิชาท่ีสอนไดโดยเขาไปใน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

(2) มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยคณะกรรมการประเมินการสอนซ่ึง
ประกอบดวยอาจารยในสาขาวิชาและตางสาขาวิชา

(3) ฝายวิชาการรวบรวมผลการประเมินท้ังหมด ผลการประเมินท่ีเปนขอมูล
ปอนกลับสงใหอาจารยผูสอนและผูประสานงานกลุมวิชา เพื่อปรับปรุงตอไป 

(4) คณะรวบรวมผลการประเมินที่เปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา 
และสถานการณของคณะ

3.   การปรับปรุงการสอน : หลังจากมีการประเมินตามขอ 1 และ 2 สามารถนํามาปรับปรุงการสอน 
เชน การฝกทักษะการใชอุปกรณและอานบทความที่สอดคลองกับเนื้อหา เพื่อใหนักศึกษาเขาใจในบทเรียน
มากข้ึน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา : ในระหวางการจัดการเรียนการสอนได
จัดใหมีการทดสอบระหวางภาคเปนระยะ ตามเปาหมายท่ีคาดไว การทวนสอบรายวิชานี้โดยการสุม
นักศึกษาในการทดสอบตามหัวขอท่ีคาดหวังในการพัฒนาโดยอาจารยทานอ่ืน

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :
- ปรับปรุงรายละเอียดส่ือการสอน เพ่ือใหผูเรียนเขาใจไดงาย
- เพ่ิมเติมอาจารยผูสอนตามความถนัดในแตละหัวขอ

ลงชื่อ                                      อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ลงช่ือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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