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มคอ.3 

  

  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา  BBII  11004422  ชีววิทยาชีววิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด  

  ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 11  ปการศึกษา ปการศึกษา 22556644  

โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

หมวดที่ หมวดที่ 11  ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา     BI 1042 ชีววิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด  

      (Biology for Physical Therapy) 

2. จำนวนหนวยกิต     2 ( 1 / 1 – 1/3 – 0 ) 

3. หลักสูตร / ประเภทรายวิชา   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน    ปริญญาตรี / ชั้นปท่ี 1 

5. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมมี 

6. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมมี 

7. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 1) อ.ยุคลธร สถาปนศิริ 
2) อ.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ 

3) อ.ปวินท สุวรรณกุล 

4) อ.ดร.จำรูญศรี พุมเทียน 

5) อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ 

                                                                (อาจารยประจำกลุมวิชาชีววิทยาและจุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ) 

6) อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์ 

7) อ.ระพีพันธุ ศิริเดช 

                                                                 (อาจารยประจำกลุมวิชากายวิภาคศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ) 

8. สถานที่เรียน    บรรยาย กลุม 01, 02 : 2-102 / ปฎิบัติการ กลุม 01, 02 : 2-232 

9. วันที่จัดทำรายละเอียดของรายวิชา  2 สิงหาคม 2564 

หมวดที่ 2 หมวดที่ 2 จุจุดมุงหมายและวัตถุปดมุงหมายและวัตถุประสงคระสงค  

1 จุดมุงหมายของรายวิชา   

1.1 มีประสบการณและทักษะในการทดลองทางชีววิทยา (ดานความรู) 

1.2 สามารถอธิบายโครงสราง และหนาท่ีของเซลล องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล และวัฎจักรของเซลลได (ดานความรู) 

1.3 เขาใจและสามารถอธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลลของสิ่งมีชีวิตท้ังแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน ตลอดถึง

กระบวนการสังเคราะหแสงในพืช (ดานความรู) 

1.4 สามารถอธิบายหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลได (ดานความรู) 

1.5 สามารถอธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสัตวได (ดานความรู) 

1.6 มีความรู ความเขาใจโครงสราง หนาท่ีและการทำงานท่ีมีความสัมพันธของระบบตางๆ ภายในรางกายของสิ่งมีชวีิต เชน ระบบ

ยอยอาหาร ระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียน ระบบขับถาย ระบบหายใจรวมถึงระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก (ดานความรู) 
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1.7 สามารถคิด วิเคราะหและนำความรูท่ีไดจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใชในชีวิตประจำวันและใชกับวิชาวิทยาศาสตรแขนงตางๆ 

ได (ดานทักษะทางปญญา) 

1.8 สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพ่ิมขึ้น (ดานทักษะทางปญญา) 

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

พอเพียงมาใชในการเรียน (ดานคุณธรรม) 

1.10 สามารถทำงานเปนทีมในบทบาทผูนำและสมาชิกในบริบทหรือสถานการณท่ีแตกตางกัน (ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ) 

1.11  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอขอมูลสารสนเทศ

ไดอยางเหมาะสม(ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 
       เปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในดานความรูวิชาชวีวิทยาท่ีจำเปนสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด เพ่ือเปนพ้ืนฐานใน

การเรียนวิชาตอเนื่องและเปนการสงเสริมการเรียนรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกนักศึกษาโดยมีการปรับเปลี่ยนตัวอยางอางอิงให

สอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยีตามยุคสมัย 

2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ (CLOs) 
1. มีประสบการณและทักษะในการทดลองทางชีววิทยา (ดานความรู) 

2.อธิบายโครงสราง และหนาท่ีของเซลล องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล และวัฎจักรของเซลลได (ดานความรู) 

3. เขาใจและสามารถอธิบายกระบวนการเมแทบอลิซึมในเซลลของสิ่งมีชีวิตท้ังแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน ตลอดถึง

กระบวนการสังเคราะหแสงในพืช (ดานความรู) 

4. อธิบายหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลได (ดานความรู) 

5. อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสัตวได (ดานความรู) 

6. เขาใจโครงสราง หนาท่ีและการทำงานท่ีมีความสัมพันธของระบบตางๆ ภายในรางกายของสิ่งมีชวีิต เชน ระบบยอยอาหาร 

ระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียน ระบบขับถาย ระบบหายใจรวมถึงระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก (ดานความรู) 

7. คิด วิเคราะหและนำความรูท่ีไดจากการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใชในชีวิตประจำวันและใชกับวิชาวิทยาศาสตรแขนงตางๆ ได (ดาน

ทักษะทางปญญา) 

8. เรียนรูและพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพ่ิมขึ้น (ดานทักษะทางปญญา) 

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

คุณธรรม) 

10. ชวยเหลือและแกปญหากลุมรวมถึงสามารถปรับตัวทำงานรวมกันในการทำงานกลุมท้ังในฐานะผูนำและสมาชิกกลุม (ดาน

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ) 

11. เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง

เหมาะสม (ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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หมวดที่ 3 หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการลักษณะและการดำเนินการ  

1. คำอธิบายรายวิชา  

หลักชีววิทยาพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับเซลล  โครงสรางของเซลล  องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล พลังงานในสิ่งมีชีวิต  

การจัดระเบียบของเซลลสัตว ระบบอวัยวะภายในรางกาย พันธุศาสตรและทำปฏิบัติการตามหัวเรื่องซ่ึงสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา    

  - ภาคบรรยาย สัปดาหละ 1 ชั่วโมง 15 ครั้ง / ภาคการศึกษา 

  - ภาคปฏิบัติการ สัปดาหละ 3 ชั่วโมง 15 ครั้ง / ภาคการศึกษา 

3. วันเวลาใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเปนรายบคุคล 

วัน / เวลา ที่นักศึกษาสามารถขอคำปรึกษาได 

 วันจันทร เวลา 8.30-12.30 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.ดร.สุพิชชา วัฒนะประเสริฐ             supicharbiology@gmail.com 

อ.ปวินท สุวรรณกุล   psuwanagul@yahoo.com 

อ.ดร.จำรูญศรี พุมเทียน  jamroonsri@gmail.com 

อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ  yang_dede@hotmail.com 

อ.ภาสินี สงวนสิทธิ์   bonus1982@hotmail.com 

อ.ระพีพันธุ ศริิเดช   lj_psr@hotmail.com 

 

หมวดที่ 4 หมวดที่ 4 การพัฒนาการพัฒนาผลผลการเรียนรูการเรียนรูของนักศึกของนักศึกษาษา  

  รายวิชา รายวิชา BBII  11004422  ชีววิทยาสำชีววิทยาสำหรัหรับบนักศึกษากายภาพบำบัด นักศึกษากายภาพบำบัด มีมีการพัการพัฒนาผลการเรียนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุฒนาผลการเรียนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไไวในวใน

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (รียนรู (CCuurrrriiccuulluumm  MMaappppiinngg))  ของรายวิชา ดังนี้ของรายวิชา ดังนี้  

  
มาตรฐานผลการเรียนรูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตอง

พัฒนา 

ความรู  ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

แสดงออกถึงพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรม จรยิธรรม โดยเนนคณุธรรม 
6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย กตัญู 
เคารพในคณุคาศักด์ิศรขีองความเปน
มนุษย ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง และสามารถ
จัดการกับปญหาคุณธรรมและ
จริยธรรมไดโดยใชดุลยพินิจที่
เหมาะสม 

ศาสตรที่เปน
พื้นฐานของชีวิต 
พื้นฐาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพ/ความรู
หลักการทฤษฏีใน
รายวิชาที่เรยีน 

สามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองใหมี
ความรู ความสามารถเพิ่มข้ึน 

สามารถทำงานเปนทีมในบทบาท
ผูนำและสมาชิกในบริบทหรือ
สถานการณที่แตกตางกัน 

เลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประมวลผล แปล
ความหมาย และนำเสนอขอมลู
สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

 
(ขอ 1.2)  

 
(ขอ 2.2) 

 
(ขอ 3.2) 

 
(ขอ 4.1) 

 
(ขอ 5.4) 
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1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 1.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมทางดาน

คุณธรรม จริยธรรม โดยเนนคุณธรรม 6 

ประการ ไดแก ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 

ซื่อสัตย กตัญู เคารพในคุณคาศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถจัดการกับ

ปญหาคุณธรรมและจริยธรรมไดโดยใชดุลยพินิจ

ที่เหมาะสม 

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 มีวินัย 

ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง วิชาชีพ สังคม

และส่ิงแวดลอมรวมถึงมีความเสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี

ตอสังคม เชน 

   - การรักษาความสะอาดในหองเรียน 

   - การใชกระดาษ reused ในการทำงานสงอาจารยผูสอน 

   - เขาเรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ 

   - การรับผิดชอบสงงานครบถวนและตรงเวลา 

   - พฤติกรรมที่เหมาะสมในหองเรียน เชน ไมสงเสียงดัง

รบกวนผูอ่ืน ปดเคร่ืองมือส่ือสาร 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเก่ียวกับ 

   - ความสนใจและการมีสวนรวมในคุณธรรม 

6 ประการและดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง / การยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน / การรักษาและการคงไวซึ่ง

ขอตกลงรวมกันในหองเรียน 

2) นักศึกษาใชวัสดุส้ินเปลืองตามความจำเปน 

 

2. ความรู ที่ตองพัฒนา  

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.1) ศาสตรที่เปนพ้ืนฐานของชีวิต พ้ืนฐาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ/ความรูหลักการทฤษฏีใน

รายวิชาที่เรียน 

 

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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 3.1) สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองใหมี

ความรู ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

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 

  

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล 

และความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง )  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.1) สามารถทำงานเปนทีมในบทบาทผูนำ

และสมาชิกในบริบทหรือสถานการณที่แตกตาง

กัน 

เนนผูเรียนเปนสำคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน collaboration / communication โดย 

มอบหมายใหนักศึกษาทำงานกลุม โดยมีการกำหนดบทบาท

และหนาที่ของนักศึกษาแตละคนไวลวงหนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมในการทำงานกลุม 

2) กำหนดคะแนนรายงานการคนควา 

 3) สังเกตการทำงานกลุม ภาวะผูนำและผูตาม

ของนักศึกษาแตละกลุม 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง )   

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.1) เลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย 

และนำเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

เนนผูเรียนเปนสำคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน computing / communication โดย 

มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษาโดยใหสืบคนบทความวิชาการ 

บทความวิจัย จากฐานขอมูลตาง ๆ ในหองสมุด พรอมแปล

ผลและนำเสนอดวย power point  

1) พิจารณาความถูกตองจากการรายงานและ

การนำเสนอผลของการศึกษาคนควา 

2) กำหนดคะแนนรายงานการคนควา 

3) สังเกตความรวมมือในการทำงานกลุม 

4) สังเกตทักษะในการนำเสนองาน 

  

หมวดที่ 5หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมิแผนการสอนและการประเมินนผลผล  

แผนการสอนภาคบรรยาย 

 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

1 - รายละเอียดรายวิชา มคอ.3  

คำอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ เกณฑ

การวัดประเมินผล 

- กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ 

- บทนำ 

     ความสำคัญของวิชาชีววิทยาและ สาขาตางๆ 

ของชีววิทยาโครงสรางและสวนประกอบของ

เซลล 

 - โปรคาริโอติกเซลลและยูคาริโอติกเซลล 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 13 ส.ค. 64 

เวลา 12.30-13.30 น. 

 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของ

รายวิชา และทำความเขาใจให

ตรงกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

- รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

และหาขอสรุปดวยกันในการวาง

กฎระเบียบและขอตกลงเก่ียวกับ

- มคอ3. 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ดร.สุพิชชา 
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สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

กิจกรรมในการเรียนและการ

ปฏิบัติตนในเวลาเรียน 

- กำหนดกิจกรรมคุณธรรม 6 

ประการรวมกัน 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- มอบหมายงานกลุมและให

นำเสนองานโดยใช Power Point 

ในสัปดาหที่ 14-15 

2 โครงสรางและสวนประกอบของเซลล (ตอ) 

การเคล่ือนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล  

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 20 ส.ค. 64 

เวลา 12.30-13.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.สุพิชชา  

3 องคประกอบทางชีวเคมีของเซลล 

- โปรทีน 

- คารโบไฮเดรท  

1 ชั่วโมง 

กลุม 01,02 : 27 ส.ค. 64 

เวลา 12.30-13.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร  

4 องคประกอบทางชีวเคมีของเซลล (ตอ) 

- ลิพิด 

- กรดนิวคลีอิค 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 3 ก.ย. 64 

เวลา 12.30-13.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร 

 

 

5 พลังงานกับชีวิต 

 -  กระบวนการเมตาบอลิซึมในส่ิงมีชีวิต 

 -  การหายใจระดับเซลลแบบใช 

 ออกซิเจนและแบบไมใชออกซิเจน 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 10 ก.ย. 64 

เวลา 12.30-13.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ดร.สุพิชชา  
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สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

 สอบคร้ังที่ 1 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 1-5) นัดนอกเวลา    

6 พลังงานกับชีวิต (ตอ) 

 - การสังเคราะหแสง 

   : แบบใชแสงและแบบไมใชแสง  

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 17 ก.ย. 64 

เวลา 12.30-13.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร  

7 วัฏจักรของเซลล  

 - การแบงเซลลแบบไมโตซิส 

 - การแบงเซลลแบบไมโอซิส 

  

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : นัดนอก

เวลา  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ดร.สุพิชชา  

8 เนื้อเยื่อสัตว 

- เนื้อเยื่อบุผิว 

- เนื้อเยื่อค้ำจุน 

- เนื้อเยื่อกลามเนื้อ 

- เนื้อเยื่อประสาท 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 8 ต.ค. 64 

เวลา 12.30-13.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร 

  

9 พันธุศาสตร 

 - กฎเมลเดล 

 - รูปแบบของการถายทอดทางพันธุกรรม 

- ลักษณะที่ควบคุมโดยมัลติเพิลอัลลีล 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02: 15 ต.ค. 64 

เวลา 12.30-13.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ดร.สุพิชชา 

10 พันธุศาสตร (ตอ) 

- พันธุศาสตรมนุษย 

- เทคโนโลยีแนวใหมกับพันธุกรรม 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01,02: นัดนอกเวลา 

เวลา 12.30-13.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ดร.สุพิชชา 

 สอบคร้ังที่ 2 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 6-10) นดันอกเวลา    

11 การเจริญและพัฒนาของตัวออนสัตว  1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02: 29 ต.ค. 64 

เวลา 12.30-13.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร  



 

                        8  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

12 ระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก 1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 5 พ.ย. 64 

เวลา 12.30-13.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ภาสินี  

13 ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบสืบพันธุ  

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02: 12 พ.ย. 64 

เวลา 12.30-13.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ระพีพันธุ  

14 ระบบไหลเวียน 

 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02: 19 พ.ย. 64 

เวลา 12.30-13.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ระพีพันธุ  

15 ระบบขับถาย  

ระบบหายใจ 

 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02: 26 พ.ย. 64 

เวลา 12.30-13.30 น. 

 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ภาสินี 

 

 สอบคร้ังที่ 3 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 11-15) นัดนอกเวลา    

 นำเสนอรายงานกลุม 

 

นัดนอกเวลา เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนน

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity 

& innovation / computing / 

collaboration/ 

communication 

- ใหนักศึกษาทุกกลุมนำเสนอ

ผ ล งาน ที่ ได สื บ ค น บ ท ค วาม

วิ ช าก าร  บ ท ความ วิ จั ย  จ าก

ฐานขอมูลต าง ๆ ในหองสมุด 

พรอมแปลผลโดยนำเสนอขอมูล

 อ.ยุคลธร 

  



 

                        9  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

ดวย power point 

 

แผนการสอนภาคปฏิบัติ 

 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

1 - รายละเอียดรายวิชา มคอ.3  

คำอธบิายรายวิชา  จุดมุงหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ เกณฑ

การวัดประเมินผล 

- กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ 

- บทนำ (Introduction) 

      

 

3 

กลุม 01: 10 ส.ค. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 10 ส.ค. 64 

เวลา 8.30-11.30 น. 

 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของ

รายวิชา และทำความเขาใจให

ตรงกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

- รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

และหาขอสรุปดวยกันในการวาง

กฎระเบียบและขอตกลงเก่ียวกับ

กิจกรรมในการเรียนและการ

ปฏิบัติตนในเวลาเรียน 

- กำหนดกิจกรรมคุณธรรม 6 

ประการรวมกัน 

- มอบหมายงานกลุมและให

นำเสนองานโดยใช Power Point 

ในสัปดาหที่ 14-15 

- ตรวจสอบรายการอุปกรณใน

ตะกราและอุปกรณในตูประจำกลุม 

- มคอ3. 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

BI 1042 

- อุปกรณในตะกรา 

- อุปกรณในตูประจำ

กลุม 

 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 

2 กลองจุลทรรศนและการใชกลองจุลทรรศน  3 

กลุม 01: 17 ส.ค. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 107 ส.ค. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาสวนประกอบและหนาที่

ของกลองจุลทรรศนเลนส

ประกอบแบบใชแสง 

- ฝกการใชกลองจุลทรรศนดวย

กำลังขยายของเลนสใกลวัตถ ุ4X, 

10X, 40X และ 100X จาก 

- สไลดตัวอยางรูปลูกศร 

- สไลดตัวอยางถาวรของ

แบคทีเรีย 

- สไลดตัวอยางชั่วคราวที่นักศึกษา

ไดเตรียมไวเพ่ือใหเกิดความ

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน, 

สไลดถาวรของ

แบคทีเรีย, อุปกรณ

ในการเตรียมสไลด

แบบชั่วคราว,ยีสต, 

น้ำจากกนบอ, 

ตัวอยางพืชสด, สี

ยอม 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 



 

                        10  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

ชำนาญ  เชน  

ยีสต, น้ำกนบอ, ใบสาหรายหาง

กระรอก, เนื้อเยื่อผิวของใบพูระหง 

, เนื้อเยื่อชั้นในของลำตนพืช 

- ศึกษาและฝกปฏิบัติการดูแล

รักษากลองจุลทรรศนหลังการใช

งานอยางถูกตองพรอมเก็บเขาตูให

เรียบรอย 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

3 เซลลและสวนประกอบของเซลล  3 

กลุม 01: 24 ส.ค. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 24 ส.ค. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาลักษณะโครงสรางและ

สวนประกอบของเซลลโพรคาริ

โอต เชน แบคทีเรีย 

- ศึกษาลักษณะโครงสรางและ

สวนประกอบของเซลลยูคาริโอต 

เชน ยีสต พืช สัตว 

- สรุปและเปรียบเทยีบความ

แตกตางของเซลลโพรคาริโอตและ

เซลลยูคาริโอต 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย  

- รายงานผลปฎิบัติการ       

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน, 

อุปกรณในการ

เตรียมสไลดแบบ

ชั่วคราว, สารละลาย

ชนิดตางๆ , สียอม, 

แบคทีเรีย, ยีสต, พืช

สด, เยื่อบขุางแกม, 

สไลดถาวร, แผน

ภาพ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 

4 การเคล่ือนที่ของสารผานเยือ่หุมเซลล 

 

3 

กลุม 01: 31 ส.ค. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 31 ส.ค. 64 

เวลา 8.30-11.30 น. 

 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาการแพรในของแข็ง (วุน) 

 - ศึกษาการแพรในของเหลว (น้ำ) 

- ศึกษาการแพรผานเยื่อเลือกผาน 

(ออสโมซิส) 

- ศึกษาการเปล่ียนแปลงของเซลล

เม็ดเลือดแดงในสารละลายที่มี

ความเขมขนตางกัน 

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน, 

อุปกรณในการ

เตรียมสไลดแบบ

ชั่วคราว, อุปกรณ

เคร่ืองแกว, เคร่ืองชั่ง

ไฟฟาอยางละเอียด, 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 



 

                        11  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

ถุงไดอะไลซิสพรอม

ดาย, อุปกรณในการ

เจาะเลือด, 

สารละลายชนิดตางๆ

, น้ำกล่ัน, วุน 

5 องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล  3 

กลุม 01: 7 ก.ย. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 7 ก.ย. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาคุณสมบัติของ

คารโบไฮเดรต 

- ศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน 

- ศึกษาคุณสมบัติของลิพิด 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวชิา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- อุปกรณเคร่ืองแกว, 

อางน้ำรอน, 

สารละลายที่ใชใน

การทดสอบ

สารประกอบชนิด

ตางๆ, ตัวอยาง

สารประกอบชนิด

ตางๆ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 

 สอบคร้ังที่ 1 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 2-5) นัดนอกเวลา    

6 การสังเคราะหแสง  3 

กลุม 01: 14 ก.ย. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 14 ก.ย. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาอิทธิพลของแสงกับการ

สรางคลอโรฟลลในตนถั่วเขียว 

- ศึกษาตำแหนงของการ

สังเคราะหแสงและโครงสรางของ

ใบ 

- ศึกษารงควัตถุที่ใชในการ

สังเคราะหแสง 

- ศึกษาผลทีไ่ดจากปฏิกิริยาการ

สังเคราะหแสง 

- ศึกษาอิทธิพลของความเขมแสง

ตอการสังเคราะหแสง 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน 

- ใบพืช, สาหราย

หางกระรอก, 

สารละลายชนิดตางๆ 

, อุปกรณในการ

เตรียมสไลดชั่วคราว, 

อุปกรณเคร่ืองแกว, 

อางน้ำรอน, 

กระดาษกรอง,ท่ีต้ัง

หลอดทดลอง, โคม

ไฟ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 

7 การแบงเซลล 

  

3 

กลุม 01: 21 ก.ย. 64  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 



 

                        12  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 21 ก.ย. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาสไลดถาวรและภาพถาย

ของปลายรากหอมท่ีตัดตามยาว

ดวยกลองจุลทรรศน 

- ศึกษาสไลดถาวรและภาพถาย

การแบงเซลลแบบไมโทซิสของตัว

ออนปลาไวทฟช 

- เตรียมและยอมสีเซลลปลายราก

หอมเพ่ือศึกษาระยะตางๆของการ

แบงเซลลแบบไมโทซิส 

- เตรียมและยอมสีเซลลอับเรณู

ของดอกกุยชายเพ่ือศึกษาระยะ

ตางๆของการแบงเซลลแบบไมโอ

ซิส 

- ศึกษาสไลดถาวรของอัณฑะและ

รังไขของสัตวเล้ียงลูกดวยนม 

- ศึกษาไดอะแกรมของ

ขบวนการสรางเซลลสืบพันธุใน

สัตวและขบวนการสรางเซลล

สืบพันธุในพืช 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ  

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน, 

อุปกรณในการ

เตรียมสไลดชั่วคราว, 

ปลายรากหอม, 

ดอกกุยชาย, กรด

เกลือเขมขน, สี

ยอมอะซีโตออรซีน, 

สไลดถาวร 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 

8 เนื้อเยื่อสัตว  3 

กลุม 01: 5 ต.ค. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 5 ต.ค. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาตัวอยางเนื้อเยื่อสัตวชนิด

ตางๆ ไดแก 

1. เน้ือเยื่อบผิุว เชน squamous 

epithelium, cuboidal 

epithelium 

2. เนื้อเยื่อเก่ียวพัน เชน bone, 

blood cells 

3. เนื้อเยื่อกลามเนื้อ เชน 

smooth muscle, cardiac 

muscle 

4. เนื้อเยื่อประสาท เชน 

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน  

- สไลดถาวรของ

เนื้อเยื่อสัตวชนิด

ตางๆ , แผนภาพ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ  



 

                        13  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

neuronsจากตัวอยางสไลดถาวร

และแผนภาพ 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ  
9 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม 

 

3 

กลุม 01: 12 ต.ค. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 12 ต.ค. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ใหนักศึกษาตรวจหาหมูเลือด 

(ABO และ Rh) ของตนเองวาอยู

ในหมูใด 

- ศึกษาลักษณะพันธุกรรมแบบ

ตางๆ ของคน 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน  

- อุปกรณในการ

เจาะเลือด, 

แอนติบอดี, น้ำเกลือ

เขมขน 0.9% , 

รูปภาพ, คูมือ

ทดสอบตาบอดสี 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 

 สอบคร้ังที่ 2 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 6-9) นัดนอกเวลา    

10 การเจริญและพัฒนาของตัวออนสัตว  3 

กลุม 01: 19 ต.ค. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 19 ต.ค. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาตัวออนจากสไลดถาวร 

- ศึกษาหุนจำลองที่เตรียมไวโดย

เปดแยกสวนประกอบตางๆ ของ

หุนจำลองและประกอบกลับคืนสู

สภาพเดิม 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรูที่

ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน  

- สไลดถาวรของตัว

ออนชนิดตางๆ , 

แผนภาพ, หุนจำลอง 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 

11 ระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก  3 

กลุม 01: 26 ต.ค. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 26 ต.ค. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาโครงสรางและกลไกการ

ทำงานของระบบกลามเนื้อจาก

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวชิา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- แบบจำลองและ

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 



 

                        14  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

แบบจำลอง แผนภาพ และอวัยวะ

จากรางอาจารยใหญ 

- ศึ กษาโครงสร างกระดูกจาก

แบบจำลอง แผนภาพและอวัยวะ

จากรางอาจารยใหญ 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับและมีการจัดทำรายงานผล

การปฏิบัติการ 

- ทดสอบยอย 

แผนภาพ 

- อวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

12 ระบบยอยอาหารและระบบไหลเวียน 

 

3 

กลุม 01: 2 พ.ย. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 2 พ.ย. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาโครงสราง การทำงานของ

ระบบยอยอาหารจากแบบจำลอง 

แผ น ภ าพและอวั ย วะจากร าง

อาจารยใหญ 

- ศึ ก ษ าระ บ บ ไห ล เวี ย น จ าก

แบบจำลอง แผนภาพ และอวัยวะ

จากรางอาจารยใหญ 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับและมีการจัดทำรายงานผล

การปฏิบัติการ 

- ทดสอบยอย 

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวชิา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- แบบจำลองและแผ

jนภาพ 

- อวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 

13 ระบบสืบพันธุ ระบบขับถาย ระบบหายใจ  3 

กลุม 01: 9 พ.ย. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 9 พ.ย. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาโครงสรางและการทำงาน

ของระบบสืบพันธุจากแบบจำลอง 

แผ น ภ าพและอวั ย วะจากร าง

อาจารยใหญ 

- ศึกษาโครงสรางและการทำงาน

ของระบบขับถาย จากแบบจำลอง 

แผ นภาพ  และอวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

-ศึกษาโครงสรางและการทำงาน

ของระบบหายใจจากแบบจำลอง 

แผ นภาพ  และอวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- อวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 



 

                        15  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จำนวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- ทำกิจกรรมกลุมเพ่ือสรุปความรู

ที่ไดรับและมีการจัดทำรายงานผล

การปฏิบัติการ 

 สอบคร้ังที่ 3 (เนื้อหาในสัปดาหที่ 10-13) นัดนอกเวลา    

14 นำเสนอผลงาน 

 

3 

กลุม 01: 16 พ.ย. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 16 พ.ย. 64 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- ใหนักศึกษาทุกกลุมนำเสนอ

ผลงานที่ไดสืบคนบทความวิชาการ 

บทความวิจัย จากฐานขอมูลตาง ๆ 

ในหองสมุด พรอมแปลผลโดย

นำเสนอขอมูลดวย power point 

- power point 

- คูมือปฏิบัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 

15 นำเสนอผลงาน 

 

3 

กลุม 01: 23 พ.ย. 64  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 02: 23 พ.ย. 64 

เวลา 8.30-11.30 น. 

 

เนนผูเรียนเปนสำคญัและเนน

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity 

& innovation / computing / 

collaboration/ 

communication 

- ใหนักศึกษาทุกกลุมนำเสนอ

ผลงานที่ไดสืบคนบทความวิชาการ 

บทความวิจัย จากฐานขอมูลตาง ๆ 

ในหองสมุด พรอมแปลผลโดย

นำเสนอขอมลูดวย power point 

- power point 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.สุพิชชา 

อ.ปวินท 

อ.ดร.จำรูญศรี 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ภาสีนี 

อ.ระพีพันธุ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 
กำหนดการประเมิน รอยละของคาน้ำหนักในการ 

ผลการเรียนรู  (ระบุวัน – เวลา) ประเมินผลการเรียนรู 

1.2 , 2.2 , 3.2 การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ ไดแก การ

สอบคร้ังที่ 1  

นัดนอกเวลา 23 

1.2 , 2.2 , 3.2 การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ ไดแก การ

สอบคร้ังที่ 2  

นัดนอกเวลา 23 

1.2 , 2.2 , 3.2 การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ ไดแก การ

สอบคร้ังที่ 3 

นัดนอกเวลา 24 

1.2 , 2.2 , 3.2 , 4.1 รายงานผลปฎิบัติการ ตลอดภาคการศึกษา 10 

1.2 , 2.2 , 3.2 การทดสอบยอย   ตลอดภาคการศึกษา 10 

1.2 - การมีสวนรวมในคุณธรรม 6 ประการ  รวมถึง

แสดงออกถึงความมีวินัยและความรับผิดชอบ 

เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

ตลอดภาคการศึกษา 5 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

1.2 , 2.2 , 3.2 , 4.1 , 5.4 งานมอบหมาย 

- การนำเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 

สัปดาหที่ 14-15  5  

 

หมวดที่ 6 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการทรัพยากรประกอบการเเรียนรียนการสอนการสอน  

1.  ชื่อตำราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 

เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา BI 1042 ชวีวิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 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. ชีววิทยา 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. 

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. 

 

  

หมวดหมวดที่ 7 ที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระการประเมินรายวิชาและกระบบวนการปรับปรุงวนการปรับปรุง  

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) มหาวิทยาลัยไดจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนในรายวิชาชีววิทยาสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด 

โดยแบบสำรวจครอบคลุมตั้งแต วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และบรรยากาศ

ภายในหองเรียน พรอมท้ังขอเสนอแนะ 

2) กลยุทธการสอน มีวิธีการสอนหลากหลาย ทำใหนาสนใจ การสงงานและการประเมินผลรายงาน 

3) กลยุทธการใหนักศึกษามีโอกาสในการซักถามทำใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดดี 

4) กลยุทธการนำเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลตาง ๆ ในหองสมุดทำใหนักศึกษาไดมี

ทักษะดานเทคโนโลยี 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
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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 1042 ไดประเมินวาตองการใหอาจารยผูสอนไดมีการปรับวิธีการสอน เชน 

สอนเขาใจแตอยากใหสอนชาลง เปนตน ซ่ึงทีมอาจารยผูสอนไดรับทราบขอมูลดังกลาวและจะนำขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงการสอนใน

ครั้งตอไป 

2) นำผลการวิเคราะหขอสอบ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 

3) นำผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนวาสอดคลองกันหรือไม 

 

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/คะแนนสอบคร้ังที่ 2/

คะแนนสอบคร้ังที่ 3 

- ทวนสอบจากงานกลุมที่มอบหมาย 

- จำนวนนักศึกษาที่มีความรูผาน

เกณฑการ ประเมิน (เกรด A-D)  

- จำนวนกลุมนักศึกษาที่ไดคะแนน

รายงานนอยกวารอยละ 80 ของ

คะแนนทั้งหมด 

- อยางนอยรอยละ 80 ของ

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 

-ไมเกิน 1 กลุมนักศึกษา 

 

 

-รอยละ 100 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข 

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 
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ 

              ลงชื่อ        

                                                             (อาจารยยุคลธร สถาปนศิริ) 

                                                           วันท่ีจัดทำรายงาน  2 สิงหาคม 2564 

 

ชื่อประธานกลุมวิชา 

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

         (อาจารยยุคลธร สถาปนศิร)ิ 

ชื่อหัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

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

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