
 

                        1  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

  

  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา  BBII  11004422  ชีววิทยาชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัดสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด  

  ภาคการศึกษาท่ี ภาคการศึกษาท่ี 11  ปการศึกษา ปการศึกษา 22556655  

โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

หมวดท่ี หมวดท่ี 11  ขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา     BI 1042 ชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด  

      (Biology for Physical Therapy) 

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

3. หลักสูตร / ประเภทรายวิชา   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบําบัด) 

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน    ปริญญาตรี / ช้ันปท่ี 1 

5. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมม ี

6. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) ไมม ี

7. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 1) อ.ยุคลธร สถาปนศิริ 
2) อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ 

3) อ.ดร.รุจิราลัย พูลทวี 

4) อ.สรุียพร เอ่ียมศร ี

5) อ.ภาสินี สงวนสิทธ์ิ 

6) อ.ระพีพันธุ ศริิเดช 

      7) ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น 

      8) ผศ.ดร.อัญชลี พุมบัวทอง 

8. สถานท่ีเรียน    บรรยาย กลุม 01, 02 : วันพุธ เวลา 10.30-11.30 น. หอง 4-207  

       ปฎิบัติการ กลุม 01 : วันอังคาร เวลา 8.30-11.30 น. หอง 2-232 

          กลุม 02 : วันอังคาร เวลา 12.30-15.30 น. หอง 2-232 

9. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  1 สิงหาคม 2565 

หมวดท่ี 2 หมวดท่ี 2 จุจุดมุงหมายและวัตถุปดมุงหมายและวัตถุประสงคระสงค  

1 จุดมุงหมายของรายวิชา   

1.1 มีประสบการณและทักษะในการทดลองทางชีววิทยา (ดานความรู) 

1.2 สามารถอธิบายโครงสราง และหนาท่ีของเซลล องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล และวัฎจักรของเซลลได (ดานความรู) 

1.3 เขาใจและสามารถอธิบายกระบวนการเมแทบอลซิึมในเซลลของสิ่งมีชีวิตท้ังแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน ตลอดถึง

กระบวนการสงัเคราะหแสงในพืช (ดานความรู) 

1.4 สามารถอธิบายหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลได (ดานความรู) 

1.5 สามารถอธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของสัตวได (ดานความรู) 

1.6 มีความรู ความเขาใจโครงสราง หนาท่ีและการทํางานท่ีมีความสมัพันธของระบบตางๆ ภายในรางกายของสิ่งมีชีวิต เชน ระบบ

ยอยอาหาร ระบบสืบพันธุ ระบบไหลเวียน ระบบขับถาย ระบบหายใจรวมถึงระบบกลามเน้ือและโครงกระดูก (ดานความรู) 
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1.7 สามารถคิด วิเคราะหและนําความรูท่ีไดจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชในชีวิตประจําวันและใชกับวิชาวิทยาศาสตรแขนงตางๆ 

ได (ดานทักษะทางปญญา) 

1.8 มีสวนรวมในกิจกรรมดานคุณธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่สัตย กตัญู) และนําปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชในการเรียน (ดานคณุธรรม) 

1.9 สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกกลุม (ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ) 

1.10 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมลู ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 

ไดอยางเหมาะสม(ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 
       เปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในดานความรูวิชาชีววิทยาท่ีจําเปนสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด เพ่ือเปนพ้ืนฐานใน

การเรยีนวิชาตอเน่ืองและเปนการสงเสริมการเรียนรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 แกนักศึกษาโดยมีการปรับเปลี่ยนตัวอยางอางอิงให

สอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยตีามยุคสมยั 

2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

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

2.อธิบายโครงสราง และหนาท่ีของเซลล องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล และวัฎจักรของเซลลได (ดานความรู) 

3. เขาใจและสามารถอธิบายกระบวนการเมแทบอลซิึมในเซลลของสิ่งมีชีวิตท้ังแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน ตลอดถึง

กระบวนการสังเคราะหแสงในพืช (ดานความรู) 

4. อธิบายหลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามกฎของเมนเดลได (ดานความรู) 

5. อธิบายการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของสัตวได (ดานความรู) 

6. เขาใจโครงสราง หนาท่ีและการทํางานท่ีมีความสัมพันธของระบบตางๆ ภายในรางกายของสิ่งมีชีวิต เชน ระบบยอยอาหาร 

ระบบสบืพันธุ ระบบไหลเวียน ระบบขับถาย ระบบหายใจรวมถึงระบบกลามเน้ือและโครงกระดูก (ดานความรู) 

7. คิด วิเคราะหและนําความรูท่ีไดจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชในชีวิตประจําวันและใชกับวิชาวิทยาศาสตรแขนงตางๆ ได (ดาน

ทักษะทางปญญา) 

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

คุณธรรม) 

9. สามารถปรับตวัทํางานรวมกันในการทํางานกลุมท้ังในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม (ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ) 

10. เลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยาง

เหมาะสม (ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ) 

  

หมวดท่ี 3 หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินลักษณะและการดําเนินการการ  

1. คําอธิบายรายวิชา  

หลักชีววิทยาพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิตเก่ียวกับเซลล  โครงสรางของเซลล  องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล พลังงานในสิ่งมีชีวิต  

การจัดระเบียบของเซลลสตัว ระบบอวัยวะภายในรางกาย พันธุศาสตรและทําปฏิบัติการตามหัวเรื่องซึง่สอดคลองกับเน้ือหาวิชา 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา   

  - ภาคบรรยาย สัปดาหละ 1 ช่ัวโมง 15 ครั้ง / ภาคการศึกษา 
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  - ภาคปฏิบัติการ สัปดาหละ 3 ช่ัวโมง 15 ครั้ง / ภาคการศึกษา 

3. วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 

วัน / เวลา ท่ีนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได 

 วันจันทร-ศุกร ในเวลาราชการ 

สถานท่ีติดตอ/ชองทางติดตอ 

 หอง 2-232 อาคารเรียน 2  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรติ  

 โทรศัพท 02-3126300 ตอ 1208  

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

อ.ดร.ชวนพิศ จิระพงษ  yang_dede@hotmail.com 

อ.ดร.รุจริาลัย พูลทวี  r.poontawee@yahoo.co.th 

อ.สุรียพร เอ่ียมศร ี   shigella_01@hotmail.com 

อ.ภาสินี สงวนสิทธ์ิ   bonus1982@hotmail.com 

อ.ระพีพันธุ ศริิเดช   lj_psr@hotmail.com 

ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น   maitta09@hotmail.com 

ผศ.ดร.อัญชลี พุมบัวทอง  ru_unchalee@hotmail.com 

 

 

หมหมวดวดท่ี 4 ท่ี 4 การพัฒนาการพัฒนาผลผลการเรียนรูการเรียนรูของนักของนักศึกศึกษาษา  

  รายวิชา รายวิชา BBII  11004422  ชีววิทยาสําชีววิทยาสําหรัหรับบนักศึกษากายภาพบําบัด นักศึกษากายภาพบําบัด มีมีการพัการพัฒนาผลการเรยีนรูฒนาผลการเรยีนรูของรายวิชาท่ีสอของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุดคลองกับท่ีระบุไไวในวใน

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู (รยีนรู (CCuurrrriiccuulluumm  MMaappppiinngg))  ของรายวิชา ดังน้ีของรายวิชา ดังน้ี  

  
มาตรฐานผลการเรียนรูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตอง

พัฒนา 

ความรู  ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย 
กตัญู และดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อธิบายความรูหลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที่เรียน 

สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความ
เขาใจ ประเมินขอมูล แนวคิดและ
หลักฐานใหมจากแหลงขอมูลที่
หลากหลายแลวนํามาสรุปใชแกไข
ปญหาดวยตนเอง 

สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและสมาชิก
กลุม 

มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมายและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศอยาง
สม่ําเสมอ 

 
(ขอ 1.2)  

 
(ขอ 2.2) 

 
(ขอ 3.2) 

 
(ขอ 4.1) 

 
(ขอ 5.4) 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม ทีต่องพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 



 

                        4  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

 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 

   ขยนั : 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 วชิาชีพ 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 

 

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) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

2) สังเกตพฤติกรรมการสนใจในการเรียน 

3) ประเมินผลจากการทํางานเปนกลุม 

3. ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 
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มคอ.3 

 3.1) สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ 

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 วิธีการประเมนิผล 

 4.1) สามารถปรับตัวเขาทํางานรวมกับผูอื่น

ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน collaboration / communication โดย 

มอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม โดยมีการกําหนดบทบาท

และหนาที่ของนักศึกษาแตละคนไวลวงหนา 

1) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานกลุม 

2) กําหนดคะแนนรายงานการคนควา 

 3) สังเกตการทํางานกลุม ภาวะผูนาํและผูตาม

ของนักศึกษาแตละกลุม 

5.ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพัฒนา 

(หลัก  รอง )   

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 5.1) มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมขอมูล ประมวลผล 

แปลความหมายและนําเสนอขอมูลสารสนเทศ

อยางสมํ่าเสมอ 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน computing / communication โดย 

มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษาโดยใหสืบคนบทความวิชาการ 

บทความวิจัย จากฐานขอมูลตาง ๆ ในหองสมุด พรอมแปล

ผลและนําเสนอดวย power point  

1) พิจารณาความถูกตองจากการรายงานและ

การนําเสนอผลของการศึกษาคนควา 

2) กําหนดคะแนนรายงานการคนควา 

3) สังเกตความรวมมือในการทาํงานกลุม 

4) สังเกตทักษะในการนําเสนองาน 

  

หมวหมวดท่ีดท่ี 5 5  แแผผนกานการสอนแรสอนและการประเมิละการประเมินนผลผล  

แผนการสอนภาคบรรยาย 

 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

1 - รายละเอียดรายวิชา มคอ.3  

คําอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และเกณฑ

การวัดประเมินผล 

- กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ 

- บทนํา 

        * ความสําคัญของวิชาชีววิทยาและสาขาตางๆ 

ของชีววิทยา 

   * โปรคาริโอติกเซลลและยูคาริโอติกเซลล 

   * โครงสรางและสวนประกอบของเซลล 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 10 ส.ค. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของ

รายวิชา และทาํความเขาใจให

ตรงกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

- รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

และหาขอสรุปดวยกันในการวาง

กฎระเบียบและขอตกลงเกี่ยวกับ

- มคอ3. 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร 
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มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

กิจกรรมในการเรียนและการ

ปฏิบัติตนในเวลาเรียน 

- กาํหนดกิจกรรมคุณธรรม 6 

ประการรวมกัน 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- มอบหมายงานกลุมและให

นําเสนองานโดยใช Power Point 

ในสัปดาหที่ 14-15 

2 โครงสรางและสวนประกอบของเซลล (ตอ) 

การเคล่ือนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล  

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 17 ส.ค. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร  

3 องคประกอบทางชีวเคมีของเซลล 

- โปรทีน 

- คารโบไฮเดรท  

1 ชั่วโมง 

กลุม 01,02 : 24 ส.ค. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

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 : 31 ส.ค. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- การถามตอบและสรุป 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร 

 

 

5 พลังงานกับชีวิต 

 -  กระบวนการเมตาบอลิซึมในส่ิงมชีีวิต 

 -  การหายใจระดับเซลลแบบใช 

 ออกซิเจนและแบบไมใชออกซิเจน 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 7 ก.ย. 65 

เวลา 10.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team  

อ.ยุคลธร  
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มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

6 พลังงานกบัชีวิต (ตอ) 

 - การสังเคราะหแสง 

   : แบบใชแสงและแบบไมใชแสง  

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 14 ก.ย. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร  

7 วัฏจกัรของเซลล  

 - การแบงเซลลแบบไมโตซิส 

 - การแบงเซลลแบบไมโอซิส 

  

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 21 ก.ย. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ดร.ชวนพิศ  

 สอบกลางภาค (เนื้อหาในสัปดาหที่ 1-7)  วันจันทรที่ 26 ก.ย.65  เวลา 13.33-15.00 น.   

8 เนื้อเยื่อสัตว 

- เนื้อเยื่อบุผิว 

- เนื้อเยื่อค้ําจุน 

- เนื้อเยื่อกลามเนื้อ 

- เนื้อเยื่อประสาท 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 5 ต.ค. 65 

เวลา 10.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

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: 12 ต.ค. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ดร.ชวนพิศ 

10 พันธุศาสตร (ตอ) 

- พันธุศาสตรมนุษย 

- เทคโนโลยีแนวใหมกบัพันธกุรรม 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01,02: 19 ต.ค. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ดร.ชวนพิศ 

11 การเจริญและพัฒนาของตัวออนสัตว  1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02: 26 ต.ค. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร  



 

                        8  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- ถามตอบ 

12 ระบบกลามเนื้อและโครงกระดูก 1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02 : 2 พ.ย. 65 

เวลา 10.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ภาสิน ี 

13 ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบสืบพันธุ  

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02: 9 พ.ย. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ระพพีันธุ  

14 ระบบไหลเวียน 

 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02: 16 พ.ย. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ระพีพนัธุ  

15 ระบบขับถาย  

ระบบหายใจ 

 

1 ชั่วโมง 

กลุม 01, 02: 2 พ.ย. 65 

เวลา 10.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- บรรยาย  

- ยกตัวอยางประกอบ 

- ถามตอบ 

- power point 

- เอกสารประกอบ 

การสอน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ภาสิน ี

 

 สอบปลายภาค (เนื้อหาในสัปดาหที่ 8-15) วันพุธท่ี 30 พ.ย.65 เวลา 13.00-15.00 น.   

 นําเสนอรายงานกลุม 

 

นัดนอกเวลา เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนน

การเรียนรูในศตวรรษที ่21 ดาน 

critical thinking / creativity 

& innovation / computing / 

collaboration/ 

communication 

- ใหนักศึกษาทุกกลุมนําเสนอ

ผ ล งาน ที่ ได สื บ ค น บ ท ค ว าม

วิช าก าร  บ ท ความวิ จั ย  จ าก

ฐานขอมูลตาง ๆ  ในหองสมุด 

พรอมแปลผลโดยนําเสนอขอมูล

ดวย power point 

 อ.ยุคลธร 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

 

แผนการสอนภาคปฏิบัติ 

 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

1 - รายละเอียดรายวชิา มคอ.3  

คําอธิบายรายวิชา  จุดมุงหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ เกณฑ

การวัดประเมินผล 

- กิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ 

- บทนํา (Introduction) 

      

 

3 

กลุม 01: 9 ส.ค. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 9 ส.ค. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของ

รายวิชา และทาํความเขาใจให

ตรงกันระหวางผูเรียนและผูสอน 

- รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น

และหาขอสรุปดวยกันในการวาง

กฎระเบียบและขอตกลงเกี่ยวกับ

กิจกรรมในการเรียนและการ

ปฏิบัติตนในเวลาเรียน 

- กาํหนดกิจกรรมคุณธรรม 6 

ประการรวมกัน 

- มอบหมายงานกลุมและให

นําเสนองานโดยใช Power Point 

ในสัปดาหที่ 14-15 

- ตรวจสอบรายการอุปกรณใน

ตะกราและอุปกรณในตูประจํากลุม 

- มคอ3. 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- อุปกรณในตะกรา 

- อุปกรณในตูประจํา

กลุม 

 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

2 กลองจุลทรรศนและการใชกลองจุลทรรศน  3 

กลุม 01: 16 ส.ค. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 16 ส.ค. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาสวนประกอบและหนาที่

ของกลองจุลทรรศนเลนส

ประกอบแบบใชแสง 

- ฝกการใชกลองจุลทรรศนดวย

กําลังขยายของเลนสใกลวัตถ ุ4X, 

10X, 40X และ 100X จาก 

- สไลดตัวอยางรูปลูกศร 

- สไลดตัวอยางถาวรของ

แบคทีเรีย 

- สไลดตัวอยางชั่วคราวที่นกัศึกษา

ไดเตรียมไวเพื่อใหเกิดความ

ชํานาญ  เชน  

ยีสต, นํ้ากนบอ, ใบสาหรายหาง

กระรอก, เนื้อเยือ่ผิวของใบพูระหง 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน, 

สไลดถาวรของ

แบคทีเรีย, อุปกรณ

ในการเตรียมสไลด

แบบชั่วคราว,ยีสต, 

นํ้าจากกนบอ, 

ตัวอยางพืชสด, สี

ยอม 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

, เนื้อเยื่อชั้นในของลําตนพืช 

- ศึกษาและฝกปฏิบัติการดูแล

รักษากลองจุลทรรศนหลังการใช

งานอยางถูกตองพรอมเก็บเขาตูให

เรียบรอย 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

3 เซลลและสวนประกอบของเซลล  3 

กลุม 01: 23 ส.ค. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 23 ส.ค. 65 

เวลา 12.30-15.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาลักษณะโครงสรางและ

สวนประกอบของเซลลโพรคาริ

โอต เชน แบคทีเรีย 

- ศึกษาลักษณะโครงสรางและ

สวนประกอบของเซลลยูคาริโอต 

เชน ยีสต พืช สัตว 

- สรุปและเปรียบเทียบความ

แตกตางของเซลลโพรคาริโอตและ

เซลลยูคาริโอต 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย  

- รายงานผลปฎิบัติการ       

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

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.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

4 การเคล่ือนที่ของสารผานเยือ่หุมเซลล 

 

3 

กลุม 01: 30 ส.ค. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 30 ส.ค. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาการแพรในของแข็ง (วุน) 

 - ศึกษาการแพรในของเหลว (นํ้า) 

- ศึกษาการแพรผานเยื่อเลือกผาน 

(ออสโมซิส) 

- ศึกษาการเปล่ียนแปลงของเซลล

เม็ดเลือดแดงในสารละลายที่มี

ความเขมขนตางกัน 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน, 

อุปกรณในการ

เตรียมสไลดแบบ

ชั่วคราว, อปุกรณ

เคร่ืองแกว, เคร่ืองชั่ง

ไฟฟาอยางละเอียด, 

ถุงไดอะไลซิสพรอม

ดาย, อุปกรณในการ

เจาะเลือด, 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

- รายงานผลปฎิบัติการ สารละลายชนิดตางๆ

, นํ้ากล่ัน, วุน 

5 องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล  3 

กลุม 01: 6 ก.ย. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 6 ก.ย. 65 

เวลา 12.30-15.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาคุณสมบัติของ

คารโบไฮเดรต 

- ศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน 

- ศึกษาคุณสมบัติของลิพิด 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- อุปกรณเคร่ืองแกว, 

อางนํ้ารอน, 

สารละลายทีใ่ชใน

การทดสอบ

สารประกอบชนิด

ตางๆ, ตัวอยาง

สารประกอบชนิด

ตางๆ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อญัชลี 

6 การสังเคราะหแสง  3 

กลุม 01: 13 ก.ย. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 13 ก.ย. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาอิทธพิลของแสงกับการ

สรางคลอโรฟลลในตนถั่วเขียว 

- ศึกษาตําแหนงของการ

สังเคราะหแสงและโครงสรางของ

ใบ 

- ศึกษารงควัตถุที่ใชในการ

สังเคราะหแสง 

- ศึกษาผลที่ไดจากปฏิกิริยาการ

สังเคราะหแสง 

- ศึกษาอิทธพิลของความเขมแสง

ตอการสังเคราะหแสง 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน 

- ใบพืช, สาหราย

หางกระรอก, 

สารละลายชนิดตางๆ

, อุปกรณในการ

เตรียมสไลดชั่วคราว, 

อุปกรณเคร่ืองแกว, 

อางนํ้ารอน, 

กระดาษกรอง, ที่ต้ัง

หลอดทดลอง, โคม

ไฟ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

7 การแบงเซลล 

  

3 

กลุม 01: 20 ก.ย. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 20 ก.ย. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาสไลดถาวรและภาพถาย

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 



 

                        12  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

ของปลายรากหอมที่ตัดตามยาว

ดวยกลองจุลทรรศน 

- ศึกษาสไลดถาวรและภาพถาย

การแบงเซลลแบบไมโทซิสของตัว

ออนปลาไวทฟช 

- เตรียมและยอมสีเซลลปลายราก

หอมเพื่อศึกษาระยะตางๆของการ

แบงเซลลแบบไมโทซิส 

- เตรียมและยอมสีเซลลอับเรณู

ของดอกกุยชายเพือ่ศึกษาระยะ

ตางๆของการแบงเซลลแบบไมโอ

ซิส 

- ศึกษาสไลดถาวรของอัณฑะและ

รังไขของสัตวเล้ียงลูกดวยนม 

- ศึกษาไดอะแกรมของ

ขบวนการสรางเซลลสืบพันธุใน

สัตวและขบวนการสรางเซลล

สืบพันธุในพืช 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ  

- กลองจุลทรรศน, 

อุปกรณในการ

เตรียมสไลดชั่วคราว, 

ปลายรากหอม, 

ดอกกุ◌ยชาย, กรด

เกลือเขมขน, สี

ยอมอะซีโตออรซีน, 

สไลดถาวร 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

 สอบกลางภาค (เนื้อหาในสัปดาหที่ 2-7)  วันจันทรที่ 26 ก.ย.65  เวลา 13.33-15.00 น.   

8 เนื้อเยื่อสัตว  3 

กลุม 01: 4 ต.ค. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 4 ต.ค. 65 

เวลา 12.30-15.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาตัวอยางเนื้อเยื่อสัตวชนิด

ตางๆ ไดแก 

1. เน้ือเยื่อบุผิว เชน squamous 

epithelium, cuboidal 

epithelium 

2. เนื้อเยื่อเกีย่วพัน เชน bone, 

blood cells 

3. เนื้อเยื่อกลามเนื้อ เชน 

smooth muscle, cardiac 

muscle 

4. เนื้อเยื่อประสาท เชน 

neuronsจากตัวอยางสไลดถาวร

และแผนภาพ 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน  

- สไลดถาวรของ

เนื้อเยื่อสัตวชนิด

ตางๆ, แผนภาพ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 



 

                        13  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ  
9 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม 

 

3 

กลุม 01: 11 ต.ค. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 11 ต.ค. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ใหนักศึกษาตรวจหาหมูเลือด 

(ABO และ Rh) ของตนเองวาอยู

ในหมูใด 

- ศึกษาลักษณะพันธุกรรมแบบ

ตางๆ ของคน 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

ที่ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน  

- อุปกรณในการ

เจาะเลือด, 

แอนติบอดี, นํ้าเกลือ

เขมขน 0.9%, 

รูปภาพ, คูมือ

ทดสอบตาบอดสี 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

10 การเจริญและพัฒนาของตัวออนสัตว  3 

กลุม 01: 18 ต.ค. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 18 ต.ค. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาตัวออนจากสไลดถาวร 

- ศึกษาหุนจําลองที่เตรียมไวโดย

เปดแยกสวนประกอบตางๆ ของ

หุนจําลองและประกอบกลับคืนสู

สภาพเดิม 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่

ไดรับ 

- ทดสอบยอย 

- รายงานผลปฎิบัติการ 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- กลองจุลทรรศน  

- สไลดถาวรของตัว

ออนชนิดตางๆ, แผน

ภาพ, หุนจําลอง 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

11 ระบบกลามเน้ือและโครงกระดูก  3 

กลุม 01: 25 ต.ค. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 25 ต.ค. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาโครงสรางและกลไกการ

ทํางานของระบบกลามเนื้อจาก

แบบจํ าลอง แผ◌นภ าพ  และ

อวัยวะจากรางอาจารยใหญ 

- ศึกษาโครงสร างกระ ดูกจาก

แบบจําลอง แผ◌นภาพและอวัยวะ

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- แบบจํ าลองและ

แผนภาพ 

- อวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 



 

                        14  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

จากรางอาจารยใหญ 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

ที่ไดรับและมีการจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติการ 

- ทดสอบยอย 

12 ระบบยอยอาหารและระบบไหลเวียน 

 

3 

กลุม 01: 1 พ.ย. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 1 พ.ย. 65 

เวลา 12.30-15.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาโครงสราง การทํางานของ

ระบบยอยอาหารจากแบบจําลอง 

แผนภ าพและอวั ย วะจากร า ง

อาจารยใหญ 

- ศึ ก ษ า ระ บ บ ไห ล เวี ย น จ า ก

แบบจําลอง แผนภาพ และอวัยวะ

จากรางอาจารยใหญ 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

ที่ไดรับและมีการจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติการ 

- ทดสอบยอย 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- แบบจํ าลองและ

แผนภาพ 

- อวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

13 ระบบสืบพันธุ ระบบขับถาย ระบบหายใจ  3 

กลุม 01: 8 พ.ย. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 8 พ.ย. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดาน 

critical thinking / creativity & 

innovation  / collaboration / 

communication 

- ศึกษาโครงสรางและการทํางาน

ของระบบสืบพันธุจากแบบจําลอง 

แผ◌นภาพและอวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

- ศึกษาโครงสรางและการทํางาน

ของระบบขับถาย จากแบบจําลอง 

แผ◌นภาพ และอวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

-ศึกษาโครงสรางและการทํางาน

ของระบบหายใจจากแบบจําลอง 

แผ◌นภาพ และอวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรู

ที่ไดรับและมีการจัดทํารายงานผล

การปฏิบัติการ 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

- อวัยวะจากราง

อาจารยใหญ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

 สอบปลายภาค (เนื้อหาในสัปดาหที่ 8-13) วันพุธที ่30 พ.ย.65 เวลา 13.00-15.00 น.   
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มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

14 นําเสนอผลงาน 

 

3 

กลุม 01: 15 พ.ย. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 15 พ.ย. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการ

เรียนรูในศตวรรษที ่21 ดาน 

critical thinking / 

communication 

- ใหนักศึกษาทุกกลุมนําเสนอ

ผลงานที่ไดสืบคนบทความวิชาการ 

บทความวจิัย จากฐานขอมูลตาง ๆ 

ในหองสมุด พรอมแปลผลโดย

นําเสนอขอมูลดวย power point 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการวิชา 

BI 1042 

- วีดิทัศน 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

15 นําเสนอผลงาน 

 

3 

กลุม 01: 22 พ.ย. 65  

เวลา 8.30-11.30 น. 

กลุม 02: 22 พ.ย. 65 

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนน

การเรียนรูในศตวรรษที ่21 ดาน 

critical thinking / creativity 

& innovation / computing / 

collaboration/ 

communication 

- ใหนักศึกษาทุกกลุมนําเสนอ

ผลงานที่ไดสืบคนบทความวิชาการ 

บทความวจิัย จากฐานขอมูลตาง ๆ 

ในหองสมุด พรอมแปลผลโดย

นําเสนอขอมลูดวย power point 

- power point 

- e-learning 

- Microsoft Team 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

อ.สุรียพร 

อ.ภาสีน ี

อ.ระพีพันธุ 

อ.อมรรัตน 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 
กําหนดการประเมิน รอยละของคานํ้าหนักในการ 

ผลการเรียนรู  (ระบวุัน – เวลา) ประเมินผลการเรียนรู 

1.2, 2.2, 3.2 การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ ไดแก การ

สอบกลางภาค  

วันที่ 26 ก.ย.2565  

เวลา 13.00-15.00 น. 

35 

1.2, 2.2, 3.2 การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ ไดแก การ

สอบปลายภาค 

วันท่ี 30 พ.ย.2565  

เวลา 13.00-15.00 น. 

35 

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

แสดงออกถึงความมวีินัยและความรับผิดชอบ 

เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

ตลอดภาคการศึกษา 5 

1.2, 2.2, 3.2, 4.1, 5.4 งานมอบหมาย 

- การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 

สัปดาหที่ 14-15  5  

 

หมวดท่ี 6 หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบทรัพยากรประกอบการการเเรียนรียนการสอนการสอน  

1.  ชื่อตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 
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มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

เอกสารประกอบการสอนในรายวิชา BI 1042 ชีววิทยาสําหรับนักศกึษากายภาพบําบัด โดยคณาจารยกลุมวิชาชีววิทยา  
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หมวดหมวดท่ี 7 ท่ี 7 การประเมินรายวิชาและการประเมินรายวิชาและกระกระบบวนการปรับปรุวนการปรับปรุงง  

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) มหาวิทยาลยัไดจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศกึษาตอการเรียนในรายวิชาชีววิทยาสําหรับนักศึกษากายภาพบําบัด 

โดยแบบสํารวจครอบคลุมตั้งแต วิธีการสอน การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน และบรรยากาศ

ภายในหองเรียน พรอมท้ังขอเสนอแนะ 

2) กลยุทธการสอน มีวิธีการสอนหลากหลาย ทําใหนาสนใจ การสงงานและการประเมินผลรายงาน 

3) กลยุทธการใหนักศึกษามโีอกาสในการซักถามทําใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดด ี

4) กลยุทธการนําเทคโนโลยีประกอบการเรยีนการสอน การสืบคนขอมลูจากฐานขอมลูตาง ๆ ในหองสมดุทําใหนักศึกษาไดมี

ทักษะดานเทคโนโลย ี

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ในดานการประเมินการสอน ผูสอนไดใชวิธีการประเมินการสอน ดังน้ี 

1) ใชการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนตอการรวมกิจกรรมในช้ันเรยีน การทํางานกลุม การมีสวนรวม 

2) การทดสอบยอยเพ่ือประเมินวานักศึกษามีความเขาใจในเน้ือหาท่ีสอนมากนอยเพียงใด 

3) ประเมินจากความถูกตองของรายงานกลุมของนักศึกษา 

4) วิเคราะหผลสอบยอย ผลสอบกลางภาคและผลสอบปลายภาค  

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 



     

             มคอ.3 

  

  

 1)  นําผลประเมินการสอน online โดยนักศึกษาที่จดัทําโดยมหาวทิยาลัยมาทําการปรบัปรุงการเรียนการสอน 

ทั้งนี้ในเทอม 1 ปการศึกษา 2564 นักศึกษาที่เรียนวิชา BI 1042 ไดประเมินวาตองการใหอาจารยผสูอนไดมีการปรับวิธีการสอน เชน 

สอนเขาใจแตอยากใหสอนชาลง เปนตน ซึ่งทีมอาจารยผสูอนไดรับทราบขอมูลดังกลาวและจะนําขอมูลดังกลาวมาปรบัปรุงการสอนใน 

ครั้งตอไป 

 2) นําผลการวิเคราะหขอสอบ มาปรับปรุงการเรียนการสอน 

 3) นําผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนวาสอดคลองกันหรือไม 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์ ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จรยิธรรม 
- ตรวจสอบการเขาหองเรียนตรงเวลา 
  และขาดเรียน 
 

- จํานวนนักศึกษาท่ีขาดเรียนเกิน 
  เกณฑกําหนดและเขาหองเรียน 
  ไมตรงเวลาเกินเกณฑกําหนด 

ไมเกินรอยละ 5 
ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

 - ติดตามผลการสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- จํานวนนักศึกษาท่ีสงงานตรง 
  เวลา 

อยางนอยรอยละ 80 
ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

ความรู ้

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทวนสอบจากคะแนนสอบยอย คะแนน 
  สอบกลางภาค และคะแนนสอบปลาย 
  ภาค 
- ทวนสอบจากงานกลุมที่มอบหมาย 

 
- จํานวนนักศึกษาท่ีมีความรผูาน 
  เกณฑการ ประเมิน (เกรด A-D) 
- จํานวนกลุมนักศึกษาที่ไดคะแนน 
  รายงานนอยกวารอยละ 80 ของ 
  คะแนนท้ังหมด 

- อยางนอยรอยละ 80 ของ 
จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 
-ไมเกิน 1 กลุมนักศึกษา 
-รอยละ 100 

ความสัมพันธระหวางบุคคล 
และความรับผดิชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทํารายงาน 
  กลุม การแบงงาน การมอบหมายงาน 
- สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมใน 
  การนําเสนอขอมลู 

- จํานวนนักศึกษาท่ีมีสวนรวมใน 
  กิจกรรม/การนําเสนอ 

มากกวารอยละ 80 
ของจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หลังการทบทวน 

ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผสูอนรับผิดชอบในการทบทวนเนือ้หาท่ีสอนและกลยุทธการสอนที่ใชและนําเสนอแนวทางการ 

ปรับปรุงและพัฒนาตอคณะ กรรมการบริหารกลมุวิชาชีววิทยา เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช 

ในปการศึกษาถัดไป 
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