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มคอ.3 

  

  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา  BBII  11001122  ชีววิทยาชีววิทยา  

  ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 11  ปการศึกษา ปการศึกษา 22556644  

โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

หมวดที่ หมวดที่ 11  ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา     BI 1012 ชีววิทยา (Biology) 

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

3. หลักสูตร / ประเภทรายวิชา   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

       หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต 

       ประเภทรายวิชา วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน    ภาคการศึกษาท่ี 1 / ชั้นปท่ี 1 และ 2 

5. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี 

6. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) BI 1041 ปฎิบัติการชีววิทยา  

(Biology Laboratory) 

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

3) อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 

                                                                (อาจารยประจำกลุมวิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ) 

8. สถานที่เรียน    กลุม 01 : 2-113 , กลุม 02 : 2-212 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา  2 สิงหาคม 2564 

 

หมวดที่ 2 หมวดที่ 2 จุจุดมุงหมายและวัตถุปดมุงหมายและวัตถุประสงคระสงค  

1 จุดมุงหมายของรายวิชา   

1.1 เพ่ือใหรูจัก เขาใจและสามารถอธิบายถึงเซลลโปรคาริโอทและยูคาริโอท (ดานความรู) 

1.2 เพ่ือใหเขาใจและสามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบเคมี บทบาทหนาท่ีของออรแกเนลลตางๆ ภายในเซลล (ดานความรู) 

1.3 เพ่ือใหเขาใจและสามารถอธิบายองคประกอบทางเคมีของเย่ือหุมเซลล ขบวนการเขาและออกของสารผานเย่ือหุมเซลล (ดาน

ความรู) 

1.4 เพ่ือใหรูจัก เขาใจและสามารถอธิบายถึงกลไกการทำงานของเซลล กระบวนการหายใจและการสังเคราะหแสง (ดานความรู) 

1.5 เพ่ือใหเขาใจและสามารถอธิบายการเรียงตัวของเซลลกลายเปนเนื้อเย่ือพืชและสัตวแตละชนิดพรอมท้ังทราบหนาท่ี (ดาน

ความรู) 

1.6 เพ่ือใหเขาใจและสามารถอธิบายหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฏของเมนเดล สาเหตุท่ีทำใหเกิดความผันแปร

ของลักษณะพันธุกรรม การสืบทอดเผาพันธุและกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวติ (ดานความรู) 
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1.7 สามารถคิด วิเคราะหและนำความรูท่ีไดจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใชในชีวิตประจำวันและใชกับวิชาวิทยาศาสตรแขนงตางๆ 

ได (ดานทักษะทางปญญา) 

1.8 แสดงออกถึงความซ่ือสัตย ตรงตอเวลา มีวินัยในตนเองและตอสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและ

สังคม (ดานคุณธรรม) 

1.9 มีสวนรวมในกิจกรรมดานคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู และดำเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานคุณธรรม) 

1.10 แสดงออกถึงการชวยเหลือและแกปญหากลุมอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนำและผูตาม (ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ) 

1.11 แสดงออกถึงการปรับตัวและทำงานเปนทีมในบทบาทผูนำและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณท่ีหลากหลาย (ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ) 

1.12  สามารถสรุปประเด็น และสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ังการพูดและการเขียนและเลือกใชรูปแบบการนำเสนอ 

ไดถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 
       เปนการเตรียมความพรอมของนักศกึษาในดานความรูวิชาชวีวิทยา เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนวิชาตอเนื่องและเปนการสงเสริม

การเรียนรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกนักศึกษาโดยมีการปรับเปลี่ยนตัวอยางอางอิงใหสอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยีตามยุค

สมัย 

2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

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

2. เขาใจและสามารถอธิบายโครงสราง องคประกอบเคมี บทบาทหนาท่ีของออรแกเนลลตางๆ ภายในเซลล (ดานความรู) 

3. เขาใจและสามารถอธิบายองคประกอบทางเคมีของเย่ือหุมเซลล ขบวนการเขาและออกของสารผานเย่ือหุมเซลล (ดานความรู) 

4. รูจัก เขาใจและสามารถอธิบายถึงกลไกการทำงานของเซลล กระบวนการหายใจและการสังเคราะหแสง (ดานความรู) 

5. เขาใจและสามารถอธิบายการเรียงตัวของเซลลกลายเปนเนื้อเย่ือพืชและสัตวแตละชนิดพรอมท้ังทราบหนาท่ี (ดานความรู) 

6. รูจัก เขาใจและสามารถอธิบายหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฏของเมนเดล สาเหตุท่ีทำใหเกิดความผันแปรของ

ลักษณะพันธุกรรม การสืบทอดเผาพันธุและกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต(ดานความรู) 

7. คิด วิเคราะหและนำความรูท่ีไดจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใชในชีวิตประจำวันและใชกับวิชาวิทยาศาสตรแขนงตางๆ ได (ดาน

ทักษะทางปญญา) 

8. มีความซ่ือสัตย ตรงตอเวลา มีวินัยในตนเองและตอสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม (ดาน

คุณธรรม) 

9. มีคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู) และและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(ดานคุณธรรม) 

10. ชวยเหลือและแกปญหากลุมอยางสรางสรรคท้ังในฐานะผูนำและผูตาม (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ) 

11. สามารถปรับตัวและทำงานเปนทีมในบทบาทผูนำและสมาชิกทีมในบริบทหรือสถานการณท่ีหลากหลาย (ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ) 

      12.  สรุปประเด็น และสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษท้ังการพูดและการเขียนและเลือกใชรูปแบบการนำเสนอไดถูกตอง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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หมวดที่ 3 หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการลักษณะและการดำเนินการ  

1. คำอธิบายรายวิชา  

การรวมเขาดวยกันและการจัดระเบียบในการดำรงชีวิตในเซลล ความสัมพันธระหวางสสาร พลังงาน        การดำรงอยู การ

เปลีย่นแปลงพลังงานและมโนมติพ้ืนฐานของประชากร อิทธิพลของชุมชน การถายทอดพันธุกรรม การขยายพันธุ และกระบวนการ

วิวัฒนาการทางพ้ืนฐานพันธุกรรม 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา   บรรยาย 30 ชั่วโมง 

3. วันเวลาใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเปนรายบุคคล 

วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได 

 วันจันทร เวลา 8.30-11.30 น.  

สถานที่ติดตอ/ชองทางติดตอ 

 หอง 2-232 อาคารเรียน 2  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 โทรศัพท 02-3126300 ตอ 1208  

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

   อ.ปวินท สุวรรณกุล   psuwanagul@yahoo.com 
   อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ           supicharbiology@gmail.com 

  

หมวดที่ 4 หมวดที่ 4 การพัฒนาการพัฒนาผลผลการเรียนรูของนักศึกษาการเรียนรูของนักศึกษา  

  รายวิชา รายวิชา BBII  11005533  ชีววิทยาชีววิทยาท่ัท่ัวไปและชีววิทยาเซลลวไปและชีววิทยาเซลล  มีการพัมีการพัฒนาผลการเรียนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไวในแผนท่ีฒนาผลการเรียนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไวในแผนท่ี

แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (CCuurrrriiccuulluumm  MMaappppiinngg))  ของรายวิชา ดังนี้ของรายวิชา ดังนี้  

  
มาตรฐานผลการเรียนรูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตอง

พัฒนา 

ความรู  ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

แสดงออกถึง
ความซ่ือสัตย 
ตรงตอเวลา มี
วินัยในตนเอง
และตอสังคม 
เคารพ
กฎระเบียบและ
ขอบังคับตางๆ 
ขององคกรและ
สังคม 

อธิบายความรู
หลักการและทฤษฎี
ในรายวิชาทีเ่รียน 
หรือมคีวามรูและ
ความเขาใจใน
สาระสำคญัของ
ศาสตรที่เปนพื้นฐาน
ชีวิต พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ 
และศาสตรอื่นที่
เก่ียวของ 

สามารถสืบคนขอมลู
จากแหลงขอมลูที่
หลากหลาย 
วิเคราะหและเลือกใช
ในการอางอิงเพือ่
พัฒนาความรูและ
แกไขปญหาอยาง
สรางสรรค 

สามารถ
แสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

สามารถปรับตัว
และทำงานเปน
ทีมในบทบาท
ผูนำและสมาชิก
ทีมในบริบท
หรือ
สถานการณที่
หลากหลาย 

สามารถ
ชวยเหลือและ
แกปญหากลุม
ไดอยาง
สรางสรรคทั้ง
ในฐานะผูนำ
และผูตาม 

สามารถสือ่สาร
ดวยภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

สามารถสรุป
ประเด็น และ
สื่อสาร ทั้งการพูด
และการเขียนและ
เลือกใชรูปแบบการ
นำเสนอไดถูกตอง
เหมาะสม 

 
(110 = ขอ 

1.1)  

 
(011 = ขอ 1.1 

และ 1.2) 

 
(011, 110 = ขอ 

2.1) 

 
 (110 = ขอ 3.1) 

 
(110 = ขอ 

3.2) 

 
(011 = ขอ 4.2 

และ 110 ขอ 

4.3) 

 
(110 = ขอ 

4.2) 

 
(011 =ขอ 5.2) 

 
(110  = ขอ 5.3) 
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มคอ.3 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 1.1) มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน 

อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญู และ

ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน collaboration / communication โดย 

1) ทำความเขาใจกับนักศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม 6 ประการ 

และดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 

   ขยัน : กำหนดใหนักศึกษามาถึงกอนเวลาเรียนและลงชื่อ

เขาเรียนทุกคร้ัง ผูที่มาหลังเวลาเร่ิมเรียน 10 นาที จะถูกหัก

คะแนนคร้ังละ  0.25 คะแนน และหากขาดเรียนโดยไมมี

เหตุผลอันสมควรจะถูกหักคะแนนคร้ังละ 0.5 คะแนน  

   อดทน : นักศึกษามีความอดทนสามารถทำงานที่ไดรับ

มอบหมายจนสำเร็จลุลวง 

   ประหยัดและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง : 

กำหนดใหนักศึกษาใชวัสดุส้ินเปลืองตามความจำเปน เชน ใน

การสงรายงานไมตองเย็บเลม ไมตองใชกระดาษแข็งในการทำ

ปกรายงาน 

   เมตตา : กำหนดใหทำงานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 3 คน แบง

หนาที่กันทำ รวมมือกันทำงานดวยความรักและเห็นใจกัน 

   ซื่อสัตย : การไมทุจริตในการสอบ 

   กตัญู : นักศึกษาแสดงความกตัญูตออาจารยดวยการ

แสดงกิริยาที่เหมาะสมและมีวาจาที่ไพเราะ 

2) ใหนักศึกษารวมกันออกแบบเก่ียวกับความซื่อสัตย ตรงตอ

เวลา มีวินัยในตนเองและตอสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม เชน 

   - การรักษาความสะอาดในหองเรียน 

   - การใชกระดาษ reused ในการทำงานสงอาจารยผูสอน 

   - เขาเรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ 

   - การรับผิดชอบสงงานครบถวนและตรงเวลา 

   - พฤติกรรมที่เหมาะสมในหองเรียน เชน ไมสงเสียงดัง

รบกวนผูอ่ืน ปดเคร่ืองมือส่ือสาร 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเก่ียวกับ 

   - ความสนใจและการมีสวนรวมในคุณธรรม 

6 ประการและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง / การยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน / การรักษาและการคงไวซึ่ง

ขอตกลงรวมกันในหองเรียน 

2) นักศึกษาใชวัสดุส้ินเปลืองตามความจำเปน 

3) มีการสงงานครบถวนและตรงเวลา 

 

 1.2) แสดงออกถึงความซื่อสัตย ตรงตอเวลา 

มีวินัยในตนเองและตอสังคม เคารพกฎระเบียบ

และขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

2. ความรู ที่ตองพัฒนา  

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.1) อธิบายความรูหลักการและทฤษฎีใน

รายวิชาที่เรียน หรือมีความรูและความเขาใจใน

สาระสำคัญของศาสตรที่เปนพ้ืนฐานชีวิต 

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ และศาสตรอ่ืน

ที่เก่ียวของ 

 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน critical thinking / collaboration / 

communication / computing 

1) บรรยายประกอบการยกตัวอยาง 

2) มีการแบงกลุมและมอบหมายงานใหนักศึกษาทำตลอดภาค

การศึกษารวมทั้งมีการนำเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  

1) สอบยอย สอบคร้ังที่ 1 สอบคร้ังที่ 2 และ 

สอบคร้ังที่ 3 

2) สังเกตพฤติกรรมการสนใจในการเรียน 

3) ประเมินผลจากการทำงานเปนกลุม 

3. ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

 3.1) สามารถสืบคนขอมูลจากแหลงขอมูลที่

หลากหลาย วิเคราะหและเลือกใชในการอางอิง

เพ่ือพัฒนาความรูและแกไขปญหาอยางสรางสรรค 

 

เนนผูเรียนเปนสำคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ด า น  critical thinking /  creativity & innovation / 

computing / collaboration โดย 

มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เนนผู เรียนเปนสำคัญโดย

กำหนดใหนักศึกษาทำงานกลุม มีการคนควาในหัวขอที่

กำหนดใหในหนังสือ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย และ

นำเสนอในชั้น เรียน เพ่ือส งเส ริมทักษะการคิดอย างมี

วิจารณญาณ มีการแกปญหา และทักษะการใชเทคโนโลยี 

รวมถึงผูสอนใหขอมูลสะทอนกลับดานความถูกตองและความ

เหมาะสมในการนำเสนอขอมูล  

1) ประเมินความถูกตองและเหมาะสมตาม

สภาพจริงจากผลงาน 

2) กำหนดคะแนนรายงานการคนควา 

3) สังเกตทักษะการนำเสนอรายงาน 

   3.2) สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล 

และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง )  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.1 สามารถปรับตัวและทำงานเปนทีมใน

บทบาทผูนำและสมาชิกทีมในบริบทหรือ

สถานการณที่หลากหลาย 

เนนผูเรียนเปนสำคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน collaboration / communication โดย 

มอบหมายใหนักศึกษาทำงานกลุม โดยมีการกำหนดบทบาท

และหนาที่ของนักศึกษาแตละคนไวลวงหนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานกลุม 

2) กำหนดคะแนนรายงานการคนควา 

 3) สังเกตการทำงานกลุม ภาวะผูนำและผูตาม

ของนักศึกษาแตละกลุม  4.2) สามารถชวยเหลือและแกปญหากลุม

ไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนำและผูตาม 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง )   

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.1) สามารถส่ือสารดวยภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนนผูเรียนเปนสำคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน computing / communication โดย 

มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษาโดยใหสืบคนบทความวิชาการ 

บทความวิจัย จากฐานขอมูลตาง ๆ ในหองสมุด พรอมแปล

ผลและนำเสนอดวย power point  

1) พิจารณาความถูกตองจากการรายงานและ

การนำเสนอผลของการศึกษาคนควา 

2) กำหนดคะแนนรายงานการคนควา 

3) สังเกตความรวมมือในการทำงานกลุม 

4) สังเกตทักษะในการนำเสนอรายงาน 

 5.2) สามารถสรุปประเด็น และส่ือสาร ท้ัง

การพูดและการเขียนและเลือกใชรูปแบบการ

นำเสนอไดถูกตองเหมาะสม 

  

หมวดที่ 5หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมิแผนการสอนและการประเมินนผลผล  

 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

1 รายละเอียดรายวิชา มคอ.3  

- คำอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ เกณฑ

การวัดประเมินผล 

กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ 

บทนำ 

 ความสำคัญของวชิาชีววิทยาและสาขาตางๆ 

ของชีววิทยา 

โครงสรางและสวนประกอบของเซลล 

2 

กลุม 01: 11 ส.ค. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 13 ส.ค. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของ

รายวิชา และทำความเขาใจให

ตรงกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

- รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

และหาขอสรุปดวยกันในการวาง

- มคอ3. 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ. ดร.สุพิชชา 
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มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

 - โปรคาริโอติกเซลล  

 - ยูคาริโอติกเซลล 

กฎระเบียบและขอตกลงเก่ียวกับ

กิจกรรมในการเรียนและการ

ปฏิบัติตนในเวลาเรียน 

- กำหนดกิจกรรมคุณธรรม 6 

ประการรวมกัน 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

2 โครงสรางและสวนประกอบของเซลล (ตอ)

การเคลื่อนที่ของสารผานเย่ือหุมเซลล  

2 

กลุม 01: 18 ส.ค. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 20 ส.ค. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร 

  

3 องคประกอบทางชวีเคมีของเซลล 

- โปรทีน 

- คารโบไฮเดรท 

- ลิพิด 

- กรดนิวคลีอิค 

2 

กลุม 01: 25 ส.ค. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 27 ส.ค. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร  

4 พลังงานกับชีวิต 

 -  กระบวนการเมตาบอลิซึมในส่ิงมีชีวิต 

 -  การหายใจระดับเซลลแบบใช 

 ออกซิเจนและแบบไมใชออกซิเจน 

2 

กลุม 01: 1 ก.ย. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 3 ก.ย. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร 

 

 

5 พลังงานกับชีวิต (ตอ) 

 - การสังเคราะหแสง  

   ; แบบใชแสงและแบบไมใชแสง 

2 

กลุม 01: 8 ก.ย. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 10 ก.ย. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.สุพิชชา  

 สอบครั้งที่ 1 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 1-5)     

6 วัฏจักรของเซลล  

  - การแบงเซลลแบบไมโตซิส 

- การแบงเซลลแบบไมโอซิส 

2 

กลุม 01: 15 ก.ย. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 17 ก.ย. 64 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

อ.ดร.สุพิชชา  
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มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

เวลา 13.30-15.30 น. - บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- Microsoft Team 

7 เนื้อเย่ือสัตว 

- เนื้อเยื่อบุผิว 

- เนื้อเยื่อค้ำจุน 

- เนื้อเยื่อกลามเนื้อ 

- เนื้อเยื่อประสาท 

2 

กลุม 01: 22 ก.ย. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 24 ก.ย. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร 

  

8 เนื้อเย่ือพืช 

- เนื้อเยื่อเจริญ 

- เนื้อเยื่อถาวร 

2 

กลุม 01: 6 ต.ค. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 8 ต.ค. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร 

  

9 พันธุศาสตร 

 - กฎเมลเดล 

 - ปฏิกิริยารวมของยีน 

2 

กลุม 01: นัดนอกเวลา 

กลุม 02: 15 ต.ค. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ดร.สุพิชชา  

10 พันธุศาสตร (ตอ) 

- เพศและลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุม 

ดวยยีนบนโครโมโซมเพศ 

- มัลติเพิลอัลลีล 

2 

กลุม 01: 20 ต.ค. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: นัดนอกเวลา 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ดร.สุพิชชา  

 สอบครั้งที่ 2 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 6-10)     

11 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- อาณาจักรโปรทิสตา 

- อาณาจักรโมเนรา 

- อาณาจักรเห็ดรา 

2 

กลุม 01: 27 ต.ค. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 29 ต.ค. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป  

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ปวินท 
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สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

12 ความหลากหลายทางชีวภาพ (ตอ) 

- อาณาจักรพืช 

- อาณาจักรสัตว 

2 

กลุม 01: 3 พ.ย. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 5 พ.ย. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ปวินท 

13 นิเวศวิทยา 

- การอยูรวมกันของส่ิงมีชีวิต 

- โครงสรางของระบบนิเวศน 

2 

กลุม 01: 10 พ.ย. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 12 พ.ย. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ปวินท 

14 นิเวศวิทยา (ตอ) 

- วัฎจักรธาตุอาหารในระบบนิเวศน 

- พลังงานในระบบนิเวศน 

- โลกของส่ิงมีชีวิต 

2 

กลุม 01: 17 พ.ย. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 19 พ.ย. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ปวินท 

15 วิวัฒนาการ 

-  ทฤษฎีวิวัฒนาการ 

-  กลไกการเกิดวิวัฒนาการ 

2 

กลุม 01: 24 พ.ย. 64  

เวลา 8.30-10.30 น. 

กลุม 02: 26 พ.ย. 64 

เวลา 13.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- ทดสอบยอยทายชั่วโมง 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ปวินท 

 สอบครั้งที่ 3 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 11-15)     

 นำเสนอรายงานกลุม 

 

นัดนอกเวลา เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation / computing / 

collaboration/ 

communication 

มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษา

โดยให สืบคนบทความวิชาการ 

บทความวิจัย จากฐานขอมูลตาง 

ๆ ในหองสมุด พรอมแปลผลและ

นำเสนอดวย power point 

 อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.วัลวิภา   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 
กำหนดการประเมิน รอยละของคาน้ำหนักในการ 

ผลการเรียนรู  (ระบุวัน – เวลา) ประเมินผลการเรียนรู 

1.1 (110) , 1.1 (011) , 1.2 (011) , 2.1 

(011, 110) 

การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 

ไดแก การสอบคร้ังที่ 1 

นัดนอกเวลา 23 

1.1 (110) , 1.1 (011) , 1.2 (011) , 2.1 

(011, 110) 

การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 

ไดแก การสอบคร้ังที่ 2 

นัดนอกเวลา 23 

1.1 (110) , 1.1 (011) , 1.2 (011) , 2.1 

(011, 110) 

การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ 

ไดแก การสอบคร้ังที่ 3 

นัดนอกเวลา 24 

1.1 (110) , 1.1 (011) , 1.2 (011) การมีสวนรวมในคุณธรรม 6 

ประการ  รวมถึงแสดงออกถึงความ

มีวินัยและความรับผิดชอบ เสียสละ 

และเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

ตลอดภาคการศึกษา 5 

1.1 (110) , 1.1 (011) , 1.2 (011) , 2.1 

(011, 110) , 3.1 (110) , 3.2 (110) , 4.2 

(011) , 4.3 (110) , 4.2 (110) , 5.2 

(011) , 5.3 (110) 

งานมอบหมาย (งานกลุม) 

- การนำเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 

สัปดาหที่ 9-15  10  

1.1 (110) , 1.1 (011) , 1.2 (011) , 2.1 

(011, 110) , 3.1 (110) , 3.2 (110)  
งานมอบหมาย (งานเด่ียว)  ตลอดภาคการศึกษา 5 

1.1 (110) , 1.1 (011) , 1.2 (011) , 2.1 

(011, 110) , 3.1 (110) , 3.2 (110) ,  

การทดสอบยอย   ตลอดภาคการศึกษา 10 

 

หมวดที่ 6 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสอน  

1.  ชื่อตำราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา BI 1012 ชีววิทยา โดยคณาจารยกลุมวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2.  ชื่อเอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/2แหลงอางอิงอื่น ๆ ที่นักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 

1) กิ่งแกว  วัฒนเสริมกิจ, พัชนี สิงหอาชา และประคอง ดังประพฤทธ์ิกุล.  (2549).  ชีววิทยา:  สัตววิทยา 1. กรุงเทพฯ: ดาน

สุทธาการพิมพ. 

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

3) จันทิมา รุงเรื่องชัย และคณะ. (2549).  วิทยาเอมบริโอ (พิมพคร้ังท่ี 3).  กรุงเทพฯ: สามเจริญพานิชย. 

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

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

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

6) Campball, N.A., Reece, J.B. and Taylor, M.R.  (2006).  Biology Concepts & Connections (5th ed.).  

Pearson Prentice Hall. 



 

                        10  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

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. 

 

  

หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง  

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) มหาวิทยาลัยไดจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนในรายวิชาชีววิทยา โดยแบบสำรวจครอบคลมุตั้งแต 

วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศภายในหองเรียน พรอมท้ัง

ขอเสนอแนะ 

2) กลยุทธการสอน มีวิธีการสอนหลากหลาย ทำใหนาสนใจ การสงงานและการประเมินผลรายงาน 

3) กลยุทธการใหนักศึกษามีโอกาสในการซักถามทำใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดดี 

4) กลยุทธการนำเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลตาง ๆ ในหองสมุดทำใหนักศึกษาไดมี

ทักษะดานเทคโนโลยี 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ในดานการประเมินการสอน ผูสอนไดใชวิธีการประเมินการสอน ดังนี้ 

1) ใชการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนตอการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน การทำงานกลุม การมีสวนรวม 

2) การทดสอบยอยเพ่ือประเมินวานักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาท่ีสอนมากนอยเพียงใด 

3) ประเมินจากความถูกตองของรายงานกลุมของนักศึกษา 

4) วิเคราะหผลสอบยอย ผลสอบครั้งท่ี 1 ผลสอบครั้งท่ี 2 และผลสอบครั้งท่ี 3  

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

1) นำผลประเมินการสอน online โดยนักศึกษาท่ีจัดทำโดยมหาวิทยาลัยมาทำการปรับปรุงการเรียนการสอน 

ท้ังนี้ในเทอม 1 ปการศึกษา 2563 นักศึกษาท่ีเรียนวิชา BI 1012 ไดประเมินวาตองการใหอาจารยผูสอนไดมีการปรับวิธีการสอน เชน 

สอนเขาใจแตอยากใหสอนชาลง อยากใหอาจารยสอนเสียงดังกวานี้ เปนตน ซ่ึงทีมอาจารยผูสอนไดรับทราบขอมูลดังกลาวและจะนำ

ขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงการสอนในครั้งตอไป 

2) นำผลการวิเคราะหขอสอบ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 

3) นำผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนวาสอดคลองกันหรือไม 
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เปาหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม - ตรวจสอบการเขาหองเรียนตรงเวลา 

และขาดเรียน 

- จำนวนนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน

เกณฑกำหนดและเขาหองเรียน

ไมตรงเวลาเกินเกณฑกำหนด 

ไมเกินรอยละ 5 

ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด  

 - ติดตามผลการสงงานที่ไดรับมอบหมาย - จำนวนนักศึกษาที่สงงานตรง

เวลา 

อยางนอยรอยละ 80  

ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

ความรู - ทวนสอบจากคะแนนสอบยอย/คะแนน

สอบคร้ังที่ 1/คะแนนคร้ังที่ 2/คะแนน

สอบคร้ังที่ 3 

- ทวนสอบจากงานกลุมที่มอบหมาย 

- จำนวนนักศึกษาที่มีความรูผาน

เกณฑการ ประเมิน (เกรด A-D)  

- จำนวนกลุมนักศึกษาที่ไดคะแนน

รายงานนอยกวารอยละ 80 ของ

คะแนนทั้งหมด 

- อยางนอยรอยละ 80 ของ

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

- ไมเกิน 1 กลุมนักศึกษา 

 

 

-รอยละ 100 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทำรายงาน

กลุม การแบงงาน การมอบหมายงาน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมใน

การนำเสนอขอมูล 

- จำนวนนักศึกษาที่มีสวนรวมใน

กิจกรรม/การนำเสนอ 

มากกวารอยละ 80 

ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซ่ึงพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หลังการทบทวน

ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใชและนำเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาตอคณะ กรรมการบริหารกลุมวิชาชีววิทยา เพ่ือพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใช

ในปการศึกษาถัดไป 

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 

              ลงชื่อ        

                                                             (อาจารยยุคลธร สถาปนศิริ) 

                                                           วันท่ีจัดทำรายงาน  2 สิงหาคม 2564 

 

ชื่อประธานกลุมวิชา 

            ลงชื่อ.................................................... 

         (อาจารยยุคลธร สถาปนศิร)ิ 

ชื่อหัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

         ลงชื่อ..................................................................... 

                  (………………………………………………………) 
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