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มคอ.3 

  

  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา  BBII  11005533  ชีววิทยาชีววิทยาท่ัวไปและชีววิทยาเซลลท่ัวไปและชีววิทยาเซลล  

  ภาคการศึกษาท่ี ภาคการศึกษาท่ี 11  ปการศึกษา ปการศึกษา 22556655  

โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

หมวดท่ี หมวดท่ี 11  ขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา     BI 1053 ชีววิทยาท่ัวไปและชีววิทยาเซลล  

      (General Biology and Cell Biology) 

2. จํานวนหนวยกิต     3 ( 3 / 3 – 0 – 0 ) 

3. หลักสูตร / ประเภทรายวิชา   หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

        - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
       - สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน    ปริญญาตรี / ช้ันปท่ี 1 

5. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมม ี

6. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) BI 1071 ปฎิบัติการชีววิทยาท่ัวไปและชีววิทยาเซลล  

(Laboratory of General Biology and Cell Biology) 

7. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 1) อ.ยุคลธร สถาปนศิริ 
2) อ.ปวินท สุวรรณกุล 

2) อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ 

3) อ.สุรียพร เอ่ียมศร ี

8. สถานท่ีเรียน    กลุม 01 : วันพฤหัสบดี เวลา 15.30-16.30 น. หอง 2-220 

         วันศุกร เวลา 14.30-16.30 น. หอง 2-114 

9. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  1 สิงหาคม 2565 

 

หมวดท่ี 2 หมวดท่ี 2 จุจุดมุงหมายและวัตถุปดมุงหมายและวัตถุประสระสงคงค  

1 จุดมุงหมายของรายวิชา   

1.1 เพ่ือใหรูจัก เขาใจและสามารถอธิบายถึงเซลลโปรคาริโอทและยูคาริโอท (ดานความรู) 

1.2 เพ่ือใหเขาใจและสามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบเคมี บทบาทหนาท่ีและกลไกการทํางานของออรแกเนลลตางๆ 

ภายในเซลล (ดานความรู) 

1.3 เพ่ือใหเขาใจและสามารถอธิบายองคประกอบทางเคมีของเยื่อหุมเซลล ขบวนการเขาและออกของสารผานเยื่อหุมเซลล (ดาน

ความรู) 

1.4 เพ่ือใหรูจัก เขาใจและสามารถอธิบายถึงกลไกการทํางานของเซลล กระบวนการหายใจและการสงัเคราะหแสง (ดานความรู) 
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1.5 เพ่ือใหรูจัก เขาใจและสามารถอธิบายโครงสรางของดีเอ็นเอ การจําลองตัวของดีเอ็นเอ การถอดรหัสและการแปลรหสั (ดาน

ความรู) 

1.6 เพ่ือใหเขาใจและสามารถอธิบายการเรียงตัวของเซลลกลายเปนเน้ือเยื่อพืชและสตัวแตละชนิดพรอมท้ังทราบหนาท่ี (ดาน

ความรู) 

1.7 สามารถคิด วิเคราะหและนําความรูท่ีไดจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชในชีวิตประจําวันและใชกับวิชาวิทยาศาสตรแขนงตางๆ 

ได (ดานทักษะทางปญญา) 

1.8 แสดงออกถึงความมีวินัย เสียสละ และความรับผิดชอบตอการทํางานกลุมและการสงงานตามกําหนด (ดานคุณธรรม) 

1.9 มีสวนรวมในกิจกรรมดานคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู) และนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการเรียน (ดานคณุธรรม) 

1.10 แสดงออกถึงการชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม (ดานทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ) 

1.11 แสดงออกถึงการทํางานเปนทีมรวมถึงมีความรับผดิชอบตอตนเองและผูอ่ืน (ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ) 

1.12 สามารถอภิปรายและนําเสนอผลงานกลุมโดยการใชเทคโนโลยใีนการรวบรวมขอมลู การวิเคราะหขอมูลและการ 

นําเสนอขอมลู (ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 
       เปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในดานความรูวิชาชีววิทยาท่ัวไปและชีววิทยาเซลล เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชา

ตอเน่ืองและเปนการสงเสรมิการเรียนรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกนักศึกษาโดยมีการปรับเปลีย่นตัวอยางอางอิงใหสอดคลองกับ

วิทยาการและเทคโนโลยตีามยคุสมัย 

2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs) 
1. รูจัก เขาใจและสามารถอธิบายถึงเซลลโปรคาริโอทและยูคาริโอท (ดานความรู) 

2.เขาใจและสามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบเคมี บทบาทหนาท่ีและกลไกการทํางานของออรแกเนลลตางๆ ภายในเซลล 

(ดานความรู) 

3. เขาใจและสามารถอธิบายองคประกอบทางเคมีของเยื่อหุมเซลล ขบวนการเขาและออกของสารผานเยื่อหุมเซลล (ดานความรู) 

4. รูจัก เขาใจและสามารถอธิบายถึงกลไกการทํางานของเซลล กระบวนการหายใจและการสังเคราะหแสง (ดานความรู) 

5. รูจัก เขาใจและสามารถอธิบายโครงสรางของดีเอ็นเอ การจําลองตัวของดเีอ็นเอ การถอดรหัสและการแปลรหัส (ดานความรู) 

6. เขาใจและสามารถอธิบายการเรียงตัวของเซลลกลายเปนเน้ือเยื่อพืชและสัตวแตละชนิดพรอมท้ังทราบหนาท่ี (ดานความรู) 

7. คิด วิเคราะหและนําความรูท่ีไดจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชในชีวิตประจําวันและใชกับวิชาวิทยาศาสตรแขนงตางๆ ได (ดาน

ทักษะทางปญญา) 

8. มีวินัย เสียสละ และความรับผดิชอบตอการทํางานกลุมและการสงงานตามกําหนด (ดานคณุธรรม) 

9. มีคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย กตัญู) และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการเรียน (ดาน

คุณธรรม) 

10. ชวยเหลือและแกปญหากลุมไดอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ) 

11. ทํางานเปนทีมรวมถึงมีความรบัผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ) 

12.  อภิปรายและนําเสนอผลงานกลุมโดยการใชเทคโนโลยีในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมลูและการ 
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นําเสนอขอมูล (ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

  

หมวดท่ี 3 หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการลักษณะและการดําเนินการ  

1. คําอธิบายรายวิชา  

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับชีววิทยา องคประกอบเคมีของสิ่งมีชีวิต สารชีวโมเลกุล โครงสรางของเซลล หนาท่ีขององคประกอบ

และชีวโมเลกุลของเซลล เมตาบอลิซึม การสังเคราะหแสง การแบงเซลล ยีนและกลไกการทํางานของยีน การพัฒนาการและ

เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  บรรยาย 45 ช่ัวโมง 

3. วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

วัน / เวลา ท่ีนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได 

 วันจันทร-ศุกร ในเวลาราชการ 

สถานท่ีติดตอ/ชองทางติดตอ 

 หอง 2-232 อาคารเรียน 2  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 โทรศัพท 02-3126300 ตอ 1208  

E-mail:  อ.ยุคลธร สถาปนศริิ                     y_satapanasiri@hotmail.com 

   อ.ปวินท สุวรรณกุล   psuwanagul@yahoo.com 

อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ  yang_dede@hotmail.com 

อ.สุรียพร เอ่ียมศร ี   shigella_01@hotmail.com 

  

หมวดท่ี 4 หมวดท่ี 4 การพัการพัฒนาฒนาผลผลการเรียนรูของนักศึกษาการเรียนรูของนักศึกษา  

  รายวิชา รายวิชา BBII  11005533  ชีววิทยาชีววิทยาท่ัท่ัวไปและชีววิทยาเซลลวไปและชีววิทยาเซลล  มีการพัมีการพัฒนาผลการเรยีนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไวในแผนท่ีฒนาผลการเรยีนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไวในแผนท่ี

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (CCuurrrriiccuulluumm  MMaappppiinngg))  ของรายวิชา ดังน้ีของรายวิชา ดังน้ี  

  
มาตรฐานผลการเรียนรูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตอง

พัฒนา 

ความรู  ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 
ประการ ไดแก 
ขยัน อดทน 
ประหยัด 
เมตตา ซื่อสัตย 
กตัญู และ
ดําเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

แสดงออกถึง
ความมีวินัย และ
ความรับผิดชอบ
เสียสละ และเปน
แบบอยางที่ดีตอ
สังคม 

อธิบายความรู
หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที่
เรียน  

สามารถคนหาขอเท็จจริง ทํา
ความเขาใจ ประเมินขอมูล 
แนวคิดและหลักฐานใหมจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
แลวนํามาสรุปใชแกไขปญหา
ดวยตนเอง 

สามารถปรับตัวเขา
ทํางานรวมกับผูอ่ืน
ทั้งในฐานะผูนําและ
สมาชิกกลุม 

สามารถชวยเหลือและ
แกปญหากลุมไดอยาง
สรางสรรค ทั้งในฐานะ
ผูนําและผูตาม 

สามารถสรุป
ประเด็น และ
สื่อสาร ทั้งการ
พูดและการเขียน
และเลือกใช
รูปแบบการ
นําเสนอไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม 

มีวิจารณญาณใน
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
รวบรวมขอมูล 
ประมวลผล แปล
ความหมายและ
นําเสนอขอมูล
สารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ 

 
(054 = 1.1 ,  
071 = 1.3)  

 
(071 = ขอ 1.2) 

 
(054 , 071 = 2.1) 

 
 (054 = 3.2 , 071 = 3.1) 

 
(054 = 4.3 , 071 = 

4.1) 

 
(071 = 4.2) 

 
(054 , 071 = 

5.3) 

 
(071 = 5.2) 
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1. คุณธรรม จริยธรรม ทีต่องพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 1.1) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน 

อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู และ

ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน collaboration / communication โดย 

1) ทําความเขาใจกับนกัศึกษาเกีย่วกับคุณธรรม 6 ประการ 

และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษกจิพอเพียง 

   ขยัน : กําหนดใหนักศึกษามาถึงกอนเวลาเรียนและลงชื่อ

เขาเรียนทุกคร้ัง ผูที่มาหลังเวลาเร่ิมเรียน 10 นาที จะถกูหัก

คะแนนคร้ังละ  0.25 คะแนน และหากขาดเรียนโดยไมมี

เหตุผลอันสมควรจะถูกหกัคะแนนคร้ังละ 0.5 คะแนน  

   อดทน : นักศึกษามีความอดทนสามารถทํางานที่ไดรับ

มอบหมายจนสําเร็จลุลวง 

   ประหยัดและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพยีง : 

กําหนดใหนักศึกษาใชวัสดุส้ินเปลืองตามความจําเปน เชน ใน

การสงรายงานไมตองเย็บเลม ไมตองใชกระดาษแข็งในการทํา

ปกรายงาน 

   เมตตา : กําหนดใหทํางานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 3 คน แบง

หนาที่กันทํา รวมมือกันทํางานดวยความรักและเห็นใจกัน 

   ซ่ือสัตย : การไมทุจริตในการสอบ 

   กตัญู : นักศึกษาแสดงความกตัญูตออาจารยดวยการ

แสดงกิริยาที่เหมาะสมและมีวาจาที่ไพเราะ 

2) ใหนักศึกษารวมกันออกแบบเกี่ยวกับความซ่ือสัตย มวีินัย 

ตรงตอเวลา และมคีวามรับผิดชอบทั้งตอตนเอง วิชาชีพ สังคม

และส่ิงแวดลอมรวมถึงมีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี

ตอสังคม เชน 

   - การรักษาความสะอาดในหองเรียน 

   - การใชกระดาษ reused ในการทํางานสงอาจารยผูสอน 

   - เขาเรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ 

   - การรับผิดชอบสงงานครบถวนและตรงเวลา 

   - พฤติกรรมที่เหมาะสมในหองเรียน เชน ไมสงเสียงดัง

รบกวนผูอื่น ปดเคร่ืองมือส่ือสาร 

 

 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเกีย่วกบั 

   - ความสนใจและการมีสวนรวมในคุณธรรม 

6 ประการและดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง / การยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอื่น / การรักษาและการคงไวซ่ึง

ขอตกลงรวมกันในหองเรียน 

2) นักศึกษาใชวัสดุส้ินเปลืองตามความจําเปน 

3) ไมมีนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบตลอดภาค

การศึกษา 

 

 1.2) แสดงออกถึงความมีวินยั และความ

รับผิดชอบเสียสละ และเปนแบบอยางทีดี่ตอ

สังคม 

2. ความรู ที่ตองพัฒนา  

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.1) อธิบายความรูหลักการและทฤษฎีใน

รายวิชาที่เรียน 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน critical thinking / collaboration / 

communication / computing 

1) บรรยายประกอบการยกตัวอยาง 

2) มีการแบงกลุมและมอบหมายงานใหนักศึกษาทําตลอดภาค

การศึกษารวมทั้งมีการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  

 

 

1) สอบยอย สอบกลางภาค และ 

สอบปลายภาค 

2) สังเกตพฤติกรรมการสนใจในการเรียน 

3) ประเมินผลจากการทํางานเปนกลุม 
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มคอ.3 

3. ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 3.1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทาํความเขาใจ 

ประเมินขอมูล แนวคิดและหลักฐานใหมจาก

แหลงขอมูลที่หลากหลายแลวนาํมาสรุปใชแกไข

ปญหาดวยตนเอง 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ด าน  critical thinking /  creativity & innovation / 

computing / collaboration โดย 

มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญโดย

กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุม มีการคนควาในหัวขอที่

กําหนดใหในหนังสือ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย และ

นํา เสนอในชั้น เรียน เพื่ อส งเส ริมทั กษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ มีการแกปญหา และทักษะการใชเทคโนโลยี 

รวมถึงผูสอนใหขอมูลสะทอนกลับดานความถูกตองและความ

เหมาะสมในการนําเสนอขอมูล  

1) ประเมินความถูกตองและเหมาะสมตาม

สภาพจริงจากผลงาน 

2) กําหนดคะแนนรายงานการคนควา 

3) สังเกตทักษะการนาํเสนอรายงาน 

  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง )  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.1 สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่น

ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน collaboration / communication โดย 

มอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม โดยมีการกําหนดบทบาท

และหนาที่ของนักศึกษาแตละคนไวลวงหนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานกลุม 

2) กําหนดคะแนนรายงานการคนควา 

 3) สังเกตการทํางานกลุม ภาวะผูนาํและผูตาม

ของนักศึกษาแตละกลุม 

 4.2) สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุม

ไดอยางสรางสรรค ทั้งในฐานะผูนําและผูตาม 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา 

(หลัก  รอง )   

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.1) สามารถสรุปประเด็น และส่ือสาร ทั้ง

การพูดและการเขียนและเลือกใชรูปแบบการ

นําเสนอไดอยางถูกตองเหมาะสม 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน computing / communication โดย 

มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษาโดยใหสืบคนบทความวิชาการ 

บทความวิจัย จากฐานขอมูลตาง ๆ ในหองสมุด พรอมแปล

ผลและนําเสนอดวย power point  

1) พิจารณาความถูกตองจากการรายงานและ

การนําเสนอผลของการศึกษาคนควา 

2) กําหนดคะแนนรายงานการคนควา 

3) สังเกตความรวมมือในการทาํงานกลุม 

4) สังเกตทักษะในการนําเสนอรายงาน 

 5.2) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมขอมูล ประมวลผล 

แปลความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ

อยางสมํ่าเสมอ 
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มคอ.3 

หมวดท่ี 5หมวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมิแผนการสอนและการประเมินนผลผล  

 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

1 - รายละเอียดรายวชิา มคอ.3  

คําอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ เกณฑ

การวัดประเมินผล 

- กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ 

- บทนํา 

- วธิีการศึกษาทางวิทยาศาสตรและโลกของ

เซลล 

 - วิธกีารศึกษาเซลลโดยใชกลองจุลทรรศน 

- โครงสรางและสวนประกอบของเซลล                  

     * โปรคาริโอติกเซลล เชน แบคทีเรีย 

     * ยูคาริโอติกเซลล เชน ยีสต พืช และสัตว 

- องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล 

     * โปรตีน 

     * คารโบไฮเดรท 

 

3 

- 11 ส.ค. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- นัดนอกเวลา 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของ

รายวิชา และทาํความเขาใจให

ตรงกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

- รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

และหาขอสรุปดวยกันในการวาง

กฎระเบียบและขอตกลงเกีย่วกับ

กิจกรรมในการเรียนและการ

ปฏิบัติตนในเวลาเรียน 

- กาํหนดกิจกรรมคุณธรรม 6 

ประการรวมกัน 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- มคอ3. 

- e-learning 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

 

อ. สุรียพร 

อ.ยุคลธร 

 

2 - องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล (ตอ) 

     * ลิพิด 

     * กรดนิคลีอิค 

- เซลล: โครงสรางและหนาที่         

     * กอลไจคอมเพล็กซ 

3 

- 18 ส.ค. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 19 ส.ค. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

-เอกสาร

ประกอบการสอน 

 

อ.ยุคลธร 

อ.สุรียพร 

  

3 - เซลล: โครงสรางและหนาที่ (ตอ) 

     * ไลโซโซม 

     * ไมโตคอนเดรีย 

     * พลาสติดและไมโครบอดี     

3 

- 25 ส.ค. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 26 ส.ค. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ  

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point  

อ.ยุคลธร  

4 - เซลล: โครงสรางและหนาที่ (ตอ) 

    * เอนโดพลาสมิคเรติคูลัม 

    * แวคิวโอล 

    * ไซโตสเกเลตอน 

3 

- 1 ก.ย. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 2 ก.ย. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point 

 

อ.ยุคลธร 

 

 

5 - เยื่อหุมเซลล  

     * องคประกอบทางเคมีของเยื่อหุมเซลล 

     * โครงสรางของเยื่อหุมเซลล 

     * บทบาทและหนาที่ของเยื่อหุมเซลล 

     * การซึมผานของเยื่อหุมเซลล 

- พลังงานกับสิ่งมชีีวิต 

     * กระบวนการเมตาบอลิซึมในส่ิงมีชีวิต 

3 

- 8 ก.ย. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 9 ก.ย. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point  

อ.ยุคลธร 

อ.สุรียพร  
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มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- ทดสอบยอยทายชัว่โมง 

6 - พลังงานกับสิ่งมชีีวิต (ตอ) 

     * การหายใจระดับเซลลแบบใชและไมใช

ออกซิเจน 

     * การสังเคราะหแสงแบบใชแสงและไมใช

แสง 

- สารพันธกุรรม 

     * การจําลองตัวของดีเอ็นเอ 

3 

- 15 ก.ย. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 16 ก.ย. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- ทดสอบยอยทายชัว่โมง  

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point 

อ.สุรียพร 

อ.ยุคลธร  

7 - สารพันธกุรรม (ตอ) 

     * การสังเคราะหอารเอ็นเอ 

     * การตบแตงโมเลกุลของอารเอ็นเอ 

     * การสังเคราะหโปรตีน 

3 

- 22 ก.ย. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 23 ก.ย. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- ทดสอบยอยทายชัว่โมง  

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point 

อ.ยุคลธร 

  

 สอบกลางภาค   วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 

2565 

เวลา 8.30-11.30 น.   

8 วัฏจักรเซลล การแบงเซลล กลไกและการ

ควบคุมในวัฏจักรเซลล  

3 

- 6 ต.ค. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 7 ต.ค. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point 

อ.ดร.ชวนพิศ 

  

9 ชีววิทยาพัฒนาการของตัวออน 3 

- นัดนอกเวลา 

- 14 ต.ค. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- ทดสอบยอยทายชัว่โมง  

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point 

อ.ยุคลธร  

10 - เน้ือเยื่อสัตว 

     * เนื้อเยื่อบุผิว 

     * เนื้อเยื่อค้ําจุน 

     * เนื้อเยื่อกลามเนื้อ 

     * เนื้อเยื่อประสาท  

3 

- 20 ต.ค. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 21 ต.ค. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point 

อ.ยุคลธร  

11 - เน้ือเยื่อพืช 

     * เนื้อเยื่อเจริญ 

     * เนื้อเยื่อถาวร  

3 

- 27 ต.ค. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 28 ต.ค. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point 

อ.ยุคลธร  
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มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- ทดสอบยอยทายชัว่โมง  
12 - พันธุศาสตร 

     * กฏเมนเดล 

     * ปฏิกิริยารวมของยีน 

     * เพศและลักษณะพันธกุรรมที่ควบคุมดวย

ยีนบนโครโมโซมเพศ 

     * มัลติเพิลอัลลีล 

3 

- 3 พ.ย. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 4 พ.ย. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- ทดสอบยอยทายชัว่โมง  

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point 

อ.ดร.ชวนพิศ  

13 เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ 

  

3 

- 10 พ.ย. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 11 พ.ย. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point 

อ.ดร.ชวนพิศ  

14 - เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ (ตอ) 

- ระบบนิเวศ 

3 

- 17 พ.ย. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 18 พ.ย. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- ทดสอบยอยทายชัว่โมง 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ปวินท  

15 ระบบนิเวศ (ตอ) 

 

3 

- 24 พ.ย. 65  

เวลา 15.30-16.30 น. 

- 25 พ.ย. 65 

เวลา 14.30-16.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- ทดสอบยอยทายชัว่โมง 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- power point  

อ.ปวินท 

 

 นําเสนอรายงานกลุม นัดนอกเวลา เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation / computing / 

collaboration/ 

communication 

มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา

โดยให สืบคนบทความวิชาการ 

บทความวิจัย จากฐานขอมูลตาง 

ๆ ในหองสมุด พรอมแปลผลและ

 อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.สุรียพร  
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มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

นําเสนอดวย power point 

 สอบปลายภาค   วันพฤหัสบดี ที่ 1 

ธันวาคม 2565 

เวลา 8.30-11.30 น.   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 
กําหนดการประเมิน รอยละของคานํ้าหนักในการ 

ผลการเรียนรู  (ระบวุัน – เวลา) ประเมินผลการเรียนรู 

054 = 1.1, 2.1, 3.2 และ 071 = 

1.2, 1.3, 2.1, 3.1 

การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 

ไดแก การสอบกลางภาค  

วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565 

เวลา 8.30-11.30 น. 

35 

054 = 1.1, 2.1, 3.2 และ 071 = 

1.2, 1.3, 2.1, 3.1 

การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ

ไดแก การสอบปลายภาค 

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 

เวลา 8.30-11.30 น. 

35 

054 = 1.1 และ 071 = 1.2, 1.3 การมีสวนรวมในคุณธรรม 6 

ประการ  รวมถึงแสดงออกถึงความ

มีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละ 

และเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

ตลอดภาคการศึกษา 5 

054 = 1.1, 2.1, 3.2, 4.3, 5.3 และ 

071 = 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 

5.2, 5.3 

งานมอบหมาย 

- การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 

 

สัปดาหที่ 9-15  

 

10  

054 = 1.1, 2.1, 3.2, 5.3 และ 071 

= 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 5.2, 5.3 

งานมอบหมาย (งานเด่ียว) ตลอดภาคการศึกษา 5 

054 = 1.1, 2.1, 3.2 และ 071 = 

1.2, 1.3, 2.1, 3.1 

การทดสอบยอย   ตลอดภาคการศึกษา 

 

10 

 

หมวดท่ี 6 หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสอน  

1.  ชื่อตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา BI 1053 ชีววิทยาท่ัวไปและชีววิทยาเซลล โดยคณาจารยกลุมวิชาชีววิทยา   

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

2.  ชือ่เอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/2แหลงอางอิงอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 

1) ก่ิงแกว  วัฒนเสริมกิจ, พัชนี สงิหอาชา และประคอง ดังประพฤทธ์ิกุล.  (2549).  ชีววิทยา:  สตัววิทยา 1. กรุงเทพฯ: ดาน

สุทธาการพิมพ. 

2) คณาจารยภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2554. ชีวเคมี Biochemistry. โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

3) จันทิมา รุงเรื่องชัย และคณะ. (2549).  วิทยาเอมบริโอ (พิมพครั้งท่ี 3).  กรงุเทพฯ: สามเจรญิพานิชย. 

เชาว ชิโนรักษ และ พรรณี ชิโนรกัษ. 2552. ชีววิทยา 1. โสภณการพิมพ. กรุงเทพฯ. 

4) ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ สุวรรณพินิจ. 2553. ชีววิทยา 1. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

5) ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ สุวรรณพินิจ. 2553. ชีววิทยา 2. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 
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มคอ.3 

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. 

 

  

หมวดท่ี 7หมวดท่ี 7  การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) มหาวิทยาลยัไดจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนในรายวิชาชีววิทยาท่ัวไปและชีววิทยาเซลล โดยแบบ

สํารวจครอบคลมุตั้งแต วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน และบรรยากาศภายใน

หองเรียน พรอมท้ังขอเสนอแนะ 

2) กลยุทธการสอน มีวิธีการสอนหลากหลาย ทําใหนาสนใจ การสงงานและการประเมินผลรายงาน 

3) กลยุทธการใหนักศึกษามโีอกาสในการซักถามทําใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดด ี

4) กลยุทธการนําเทคโนโลยีประกอบการเรยีนการสอน การสืบคนขอมลูจากฐานขอมลูตาง ๆ ในหองสมดุทําใหนักศึกษาไดมี

ทักษะดานเทคโนโลย ี

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ในดานการประเมินการสอน ผูสอนไดใชวิธีการประเมินการสอน ดังน้ี 

1) ใชการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนตอการรวมกิจกรรมในช้ันเรียน การทํางานกลุม การมีสวนรวม 

2) การทดสอบยอยเพ่ือประเมินวานักศึกษามีความเขาใจในเน้ือหาท่ีสอนมากนอยเพียงใด 

3) ประเมินจากความถูกตองของรายงานกลุมของนักศึกษา 

4) วิเคราะหผลสอบยอย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาค  

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

1) นําผลประเมินการสอน online โดยนักศึกษาท่ีจัดทําโดยมหาวิทยาลัยมาทําการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2) นําผลการวิเคราะหขอสอบ มาปรบัปรุงการเรียนการสอน 

3) นําผลจากการปฏบัิติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนวาสอดคลองกันหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

             มคอ.3 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม 

- ติดตามขอมูลจากสํานักทะเบยีนเพื่อขอ 

  ขอมูลนักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบกลาง 

  ภาคและปลายภาคในรายวิชา BI1053 

  ภาคการศึกษา 1/2565 

- จํานวนนักศึกษาท่ีทุจริตในการ 

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
- ไมมีนักศึกษาที่ทุจรติ 

 
- ตรวจสอบการเขาหองเรียนตรงเวลา 

  และขาดเรียน 

- จํานวนนักศึกษาท่ีขาดเรียนเกิน 

  เกณฑกําหนดและเขาหองเรียน 

  ไมตรงเวลาเกินเกณฑกําหนด 

ไมเกินรอยละ 5 

ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

 - ติดตามผลการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- จํานวนนักศึกษาท่ีสงงานตรงเวลา อยางนอยรอยละ 80 

ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

ความรู ้

 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- ทวนสอบจากคะแนนสอบย่อย/คะแนน 

  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

- ทวนสอบจากงานกลุ่มที่มอบหมาย 

- จํานวนนักศึกษาท่ีมีความรูผ้่าน 

    เกณฑ์การ ประเมิน (เกรด A-D) 

- จํานวนกลุ่มนักศึกษาท่ีได้คะแนน 

   รายงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของ 

    คะแนนทั้งหมด 

- อย่างน้อยร้อยละ 80 ของ

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

- ไม่เกิน 1 กลุ่มนักศึกษา 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทํารายงาน  

   กลุ่ม การแบ่งงาน การมอบหมายงาน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนรว่มใน 

   การนําเสนอข้อมูล 

- จํานวนนักศึกษาท่ีมีส่วนร่วมใน   

  กิจกรรม/การนําเสนอ 

 

มากกว่าร้อยละ 80 

ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 สาขาวชิามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หลังการทบทวน 

ประสิทธผิลของรายวชิา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้และนาํเสนอแนวทางการ 

ปรับปรุงและพัฒนาต่อคณะ กรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีววิทยา-จุลชีววิทยา เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพฒันาปรบัปรุง

สําหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
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