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  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา BI 1041 ปฎิบัติการชีววิทยา  

ภาคการศึกษาภาคการศึกษาท่ี ท่ี 2 ปการศึกษาปการศึกษา 2565  

โดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติโดย สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

หมวดท่ี หมวดท่ี 11  ขอมูลท่ัวไปขอมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา  BI 1041 ปฎิบัติการชีววิทยา  

2. จํานวนหนวยกิต  1 หนวยกิต      

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (093) 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

   - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (094) 

   - สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล (098) 

 ประเภทรายวิชา วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

4. ศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน             ปริญญาตรี / ช้ันปท่ี 1  

5. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) ไมม ี

6. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)  BI 1012 ชีววิทยา  

7. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาอาจารยผูสอน   อาจารยยุคลธร สถาปนศิริ 
  อาจารย ดร. ชวนพิศ จิระพงษ 

 อาจารย ดร.รุจริาลัย พูลทวี 

 อาจารยเมตตา โพธ์ิกลิ่น 

 ผศ.ดร.อัญชลี ชุมบัวทอง 

 ผศ.จันเพ็ญ บางสํารวจ 

8. สถานท่ีเรียน      อาคารเรียนหอง 2-232 (หองปฏิบัติการชีววิทยา 1)                                                      

9. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา     วันท่ี 25 ธันวาคม 2565 

                                                                 

หหมวดท่ี 2 มวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุปจุดมุงหมายและวัตถุประสงคระสงค  

1. จุดมุงหมายของรายวิชา  เพ่ือใหนักศึกษา 

1.1 เพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณและฝกหัดในการทําการทดลองทางวิทยาศาสตร (ดานความรู) 

1.2 เพ่ือใหนักศึกษารูจักวิธีการใชการดูแลและการรักษากลองจุลทรรศนอยางถูกวิธี (ดานความรู) 

1.3 เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเรียนรู คิด อธิบายเหตุและผลท่ีไดจากการทดลอง (ดานทักษะทางปญญา) 

1.4 เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจเน้ือหาในภาคบรรยายชัดเจนดียิ่งข้ึน (ดานความรู) 

1.5 เนนพ้ืนฐานความรู เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในการศึกษาทางวิทยาศาตรชีวภาพ (ดานความรู) 

  1.6 สามารถคิด วิเคราะหและนําความรูท่ีไดจากการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชในชีวิตประจําวันได (ดานทักษะทางปญญา) 
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  1.7 แสดงออกถึงความมีวินัย เสยีสละ และความรับผิดชอบตอการทํางานกลุมและการสงงานตามกําหนด (ดานคณุธรรม) 

  1.8 มีสวนรวมในกิจกรรมดานคณุธรรม 6 ประการ (ขยัน อดทน ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย กตญัู) และนําปรัชญาเศรษฐกิจ 

       พอเพียงมาใชในการเรียน (ดานคุณธรรม) 

  1.9 แสดงออกถึงการชวยเหลือและแกปญหากลุมรวมถึงสามารถปรับตัวทํางานรวมกันในการทํางานกลุมท้ังในฐานะผูนําและ 

       สมาชิกกลุม (ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ) 

   1.10 สามารถอภิปรายและนําเสนอผลงานกลุมโดยใชรูปแบบการนําเสนอไดถูกตองเหมาะสม รวมถึงใชภาษาในการสื่อสาร  

       อยางมีประสิทธิภาพ (ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงคของรายวิชา (Course Objectives) 

เปนการเรียนการสอนท่ีนักศึกษาไดเรียนรูทักษะในการปฏิบัติจริงและสงเสริมการเรียนรูทางปฎิบัติการชีววิทยา เพ่ือให

นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงฐานความรูโดยนําความรูจากภาคบรรยายสูภาคปฎิบัติการไดอยางชัดเจน ปรับปรุงเน้ือหาวิชาท่ีสอน 

โดยเพ่ิมเติมและยกตัวอยางเช่ือมโยงระหวางความรูพ้ืนฐานในภาคบรรยายเขากับภาคปฏิบัติการตามหลักการทางชีววิทยา 

 2.2 ผลลัพธการเรียนรูระดับรายวิชา  (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลว นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ 

1. อธิบายเรื่อง กลองจลุทรรศนและการใชกลองจุลทรรศน เซลลและสวนประกอบของเซลล องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล 

การเคลื่อนท่ีของสารผานเยื่อหุมเซลล การหายใจระดับเซลล การสังเคราะหแสง การแบงเซลล เน้ือเยื่อสัตว เน้ือเยื่อพืช การศึกษา

ลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและชุมชีพในน้ํา ได 

2. สรุป วิเคราะหขอมูล และอภิปรายผลท่ีไดจากการทดลอง โดยการคนควาเพ่ิมเติม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเขียน

รายงานการทดลองได 

3. เช่ือมโยงความรูท่ีไดจากบทเรียนกับความรูท่ีไดจากการคนควาในหัวขอท่ีกําหนดใหในหนังสือ/บทความวิชาการ/บทความ

วิจัย และนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

4. ใชงานกลองจุลทรรศน ดูแลและรักษากลองจุลทรรศนรวมท้ังใชเครื่องมือตางๆ ในหองปฏิบัติการ ทําการทดลองทาง

ชีววิทยาได 

5. แสดงถึงความรับผิดชอบตอการเรียนและการมีสวนรวมในการเรียน โดยการเขาเรียนตรงเวลาและสงงานตามเวลาท่ี

กําหนด 

6. สามารถแสดงออกถึงบทบาทของการทํางานเปนกลุมโดยผานการทํางานกลุม / การนําเสนองาน 

 

หมวดท่ี 3หมวดท่ี 3  สสววนนประกอบประกอบของของรายวิชารายวิชา  

1. คําอธิบายรายวิชา  

  ปฏิบัติทดลองเพ่ือใหนักศึกษามีประสบการณและทักษะในการใชกลองจุลทรรศน เพ่ือกระตุนใหมีนิสัยเปนผูชางสังเกต  

ซึ่งเปนสิง่จําเปนในการกอใหเกิดการเรียนรูเก่ียวกับสิ่งมีชีวิต 

2.. จํานวนชั่วโมงท่ีใชในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา   

 ปฏิบัติการ 45 ช่ัวโมง / ภาคการศึกษา 

3. วันเวลาใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล 
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- วัน / เวลา ท่ีนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาได  

วันจันทร-ศุกร เวลา 8.30-16.00 น.  

- สถานท่ีติดตอ/ชองทางติดตอ 

หอง 2-232 อาคารเรียน 2 (หองปฏิบัติการชีววิทยา 1) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

 โทรศัพท 02-3126300 ตอ 1208 

E-mail ;  อาจารยยุคลธร  สถาปนศิริ    y_satapanasiri@hotmail.com 

  อาจารย ดร.ชวนพิศ จิระพงษ  yang_dede@hotmail.com 

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

  ผศ.เมตตา โพธ์ิกลิ่น   maitta09@hotmail.com 

  ผศ.ดร.อัญชลี ชุมบัวทอง  ru_unchalee@hotmail.com 

  ผศ.จันเพ็ญ บางสํารวจ  a9janster@gmail.com 

                                         

                             หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

รายวิชา BI 1041 ปฎิบัติการชีววิทยา มีการพัฒนาผลการเรียนรูของรายวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีระบุไวในแผนท่ีแสดงการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) ของรายวิชา ดังน้ี 

 

 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีตองพัฒนา ความรู  ทักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  

การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มีคุณธรรม 6 
ประการ ไดแก 
ขยัน อดทน 
ประหยัด เมตตา 
ซื่อสัตย กตัญู 
และดําเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือมุงสู
การพัฒนาตนเอง
อยางย่ังยืน 

แสดงออกถึงความ
มีวินัย กลาหาญ 
ความรับผิดชอบ 
เสียสละ มีสํานึก
สาธารณะและจิต
อาสา เปน
แบบอยางที่ดีตอ
สังคม 

อธิบายความรู
หลักการและ
ทฤษฎีในรายวิชาที่
เรียน 

ใฝเรียน ใฝรู และ
พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

สามารถ
แสวงหาความรู
ดวยตนเอง 

สามารถชวยเหลือ
และแกปญหากลุม
ไดอยางสรางสรรค
ทั้งในฐานะผูนํา
และผูตาม 

สามารถปรับตัว
ทํางานรวมกับผูอ่ืน
ทั้งในฐานะผูนําและ
สมาชิกกลุม 

สามารถสรุปประเด็น 
และสื่อสาร ทั้งการพูด
และการเขียนและ
เลือกใชรูปแบบการ
นําเสนอไดถูกตอง
เหมาะสม 

สามารถใชภาษา
ในการสื่อสาร
อยางมี
ประสิทธิภาพและ
สรางสรรค 

 
(093, 094,  

098 = ขอ 1.1)  

 
(093, 094, 098 = 

ขอ 1.2) 

 
(093, 094, 098 = 

ขอ 2.1) 

 
(093 = ขอ 3.1) 

 
(094, 098 = 

ขอ 3.2) 

 
(094, 098 = ขอ 

4.2) 

 
(093, 094, 098 = 

ขอ 4.3) 

 
(094, 098 = ขอ 5.3) 

 
(093 = 5.4) 
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การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหขอมูลในแตละดาน ดังนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม ทีต่องพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

  มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน 

อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย 

กตัญู และดําเนินชวีิตตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพือ่มุงสู

การพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน (093, 

094, 098: 1.1) 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 

21 ดาน collaboration / communication โดย 

1) ทําความเขาใจกับนกัศึกษาเกีย่วกับคุณธรรม 6 ประการ 

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอการเรียนและการมีสวน

รวมในการเรียน โดยการเขาเรียนตรงเวลาและสงงานตาม

เวลาที่กําหนด และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษกิจ

พอเพียง เชน  

     - กําหนดใหนักศึกษามาถึงกอนเวลาเรียนและลงชื่อ

เขาเรียนทุกคร้ัง ผูที่มาหลังเวลาเร่ิมเรียน 10 นาที จะถกู

หักคะแนนคร้ังละ  0.25 คะแนน และหากขาดเรียนโดยไม

มีเหตุผลอันสมควรจะถูกหกัคะแนนคร้ังละ 0.5 คะแนน 

     - การไมทุจริตในการสอบ  

     - กาํหนดใหทํางานรวมกันเปนกลุมๆ ละ 3 คน แบง

หนาที่กันทํา รวมมือกันทํางานดวยความรักและเหน็ใจกัน 

2) ใหนักศึกษารวมกันออกแบบเกี่ยวกับความมีวินยั และ

ความรับผิดชอบ เชน 

   - การรักษาความสะอาดในหองเรียน 

   - เขาเรียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ 

   - การรับผิดชอบสงงานครบถวนและตรงเวลา 

   - พฤติกรรมที่เหมาะสมในหองเรียน เชน ไมสงเสียงดัง

รบกวนผูอื่น ปดเคร่ืองมอืส่ือสาร 

1) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเกีย่วกบั 

   - ความสนใจและการมีสวนรวมใน

คุณธรรม 6 ประการและดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง / การยอมรับฟง

ความคิดเห็นของผูอื่น / การรักษาและการ

คงไวซ่ึงขอตกลงรวมกันในหองเรียน 

2) นักศึกษาใชวัสดุส้ินเปลืองตามความ

จําเปน 

3) ไมมีนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบตลอด

ภาคการศึกษา 

 

 แสดงออกถึงความมีวินยั กลาหาญ 

ความรับผิดชอบ เสียสละ มีสํานกึ

สาธารณะและจิตอาสา เปนแบบอยางที่

ดีตอสังคม (093, 094, 098: 1.2) 

2. ความรู ที่ตองพัฒนา (หลัก  รอง 

) 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.1) อธิบายความรูหลักการและทฤษฎี

ในรายวิชาที่เรียน (093, 094, 098: 2.1) 

 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน critical thinking / collaboration / 

communication / computing 

1) บรรยายประกอบการยกตัวอยางโดยใชส่ือการสอน E-

learning และ MS Teams 

2) มีการแบงกลุมใหนักศึกษาทําการทดลองและมอบหมาย

งานใหนักศึกษาทําตลอดภาคการศึกษารวมท้ังมีการ

นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

3) มีการทํารายงานปฏิบัติการโดยมอบหมายเปนรายกลุม 

/ มีการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนประกอบส่ือ  

4) อธิบายเร่ือง กลองจุลทรรศนและการใชกลองจุลทรรศน 

เซลลและสวนประกอบของเซลล องคประกอบชีวเคมีภายใน

เซลล การเคล่ือนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล การหายใจระดับ

เซลล การสังเคราะหแสง การแบงเซลล เนื้อเยื่อสัตว เนื้อเยื่อ

พืช การศึกษาลักษณะทางพันธกุรรม ความหลากหลายของ

ส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศและชุมชีพในนํา้ ได 

5) สรุป วิเคราะหขอมูล และอภิปรายผลที่ไดจากการทดลอง 

1) มีการทดสอบยอยในทุกปฏิบัติการ 

2) มีการสอบวัดความรู 3 คร้ัง 

3) สังเกตพฤติกรรมการสนใจในการเรียน

และการใชอุปกรณเคร่ืองมือตางๆ ไดอยาง

ถูกวธิ ี

4) ประเมินผลจากการพฤติกรรมการทํางาน

เปนกลุม 

5) ประเมินผลจากคุณภาพของงาน

มอบหมาย 
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มคอ.3 

โดยการคนควาเพิ่มเติม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เขียนรายงานการทดลองได 

6) ใชงานกลองจุลทรรศน ดูแลและรักษากลองจุลทรรศน

รวมทั้งใชเคร่ืองมือตางๆ ในหองปฏบิัติการ ทําการทดลอง

ทางชีววิทยาได 

3. ทักษะทางปญญา ที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

 ใฝเรียนใฝรูและพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง (093: 3.1) 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน  critical thinking / computing / collaboration 

โดย 

1) มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย

กําหนดใหนักศึกษาทํางานกลุม มีการคนควาในหัวขอที่

กําหนดใหในหนังสือ/บทความวิชาการ/บทความวิจัย และ

นําเสนอในชั้นเรียน เพื่อสงเสริมทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณ มีการแกปญหา และทักษะการใชเทคโนโลยี 

รวมถึงผูสอนใหขอมูลสะทอนกลับดานความถูกตองและ

ความเหมาะสมในการนําเสนอขอมูล 

2) เชื่อมโยงความรูที่ไดจากบทเรียนกับความรูที่ไดจากการ

คนควาในหัวขอที่กําหนดไดอยางเหมาะสม 

1) ประเมินความถูกตองและเหมาะสมตาม

สภาพจริงจากผลงานและความหลากหลาย

ของวิธีการนําเสนอ 

2) กําหนดคะแนนรายงานการคนควา 

3) สังเกตทักษะการนาํเสนอรายงาน 

4) ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุมใน

หองเรียน 

5) ประเมินจากการสงงานมอบหมายตรง

เวลา 

  

 สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง

(094, 098: 3.2) 

 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบที่ตองพัฒนา 

(หลัก  รอง )  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 สามารถชวยเหลือและแกปญหา

กลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนํา

และผูตาม (094, 098: 4.2) 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน collaboration / communication โดย 

1) มอบหมายใหนักศึกษาทํางานกลุม โดยมีการกําหนด

บทบาทและหนาที่ของนักศึกษาแตละคนไวลวงหนา 

 

1) ประเมินจากพฤติกรรมในการทํางานกลุม 

2) กําหนดคะแนนรายงานการคนควา 

 3) สังเกตการทํางานกลุม ภาวะผูนาํและผู

ตามของนักศึกษาแตละกลุม 

4) ประเมินจากการทํากิจกรรมกลุมใน

หองเรียน 

5) สมาชิกในกลุมสามารถประเมินการทาํงาน

ของเพื่อนในชั้นเรียนได 

 สามารถปรับตัวทํางานรวมกับผูอื่น

ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม (093, 

094, 098: 4.3)   

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ตองพัฒนา  

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 สามารถสรุปประเด็น และส่ือสาร 

ทั้งการพูดและการเขียนและเลือกใช

รูปแบบการนาํเสนอไดถูกตองเหมาะสม 

(094, 098: 5.3) 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน computing / communication โดย 

- มอบหมายงานกลุมใหนักศึกษาโดยใหสืบคนบทความ

วิชาการ บทความวิจัย จากฐานขอมูลตาง ๆ ในหองสมุด 

พรอมแปลผลและนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสม 

1) พิจารณาความถูกตองจากการรายงาน

และการนําเสนอผลของการศึกษาคนควา 

2) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย 

3) สังเกตความรวมมือในการทาํงานกลุม 

4) สังเกตทักษะในการนําเสนองานกลุม 

 สามารถใชภาษาในการส่ือสารอยาง

มีประสิทธิภาพและสรางสรรค (093: 

5.4) 
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มคอ.3 

หหมวดท่ี 5มวดท่ี 5  แผนการสอนและการประเมินแผนการสอนและการประเมินผลผล  

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

1 - รายละเอียดรายวชิา 

มคอ.3  

คําอธิบายรายวิชา  

จุดมุงหมายรายวิชา  

กิจกรรมประกอบการเรียน

การสอน และ เกณฑการวัด

ประเมินผล 

- บทนํา 

3 

กลุม 11: 5 ม.ค. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 3 ม.ค. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน communication 

- ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ของรายวิชา และ

ทําความเขาใจใหตรงกันระหวางผูเรียนและ

ผูสอน 

- รวมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและหา

ขอสรุปดวยกันในการวางกฎระเบียบและ

ขอตกลงเกี่ยวกับกจิกรรมในการเรียนและ

การปฏิบัติตนในเวลาเรียน 

- กาํหนดกิจกรรมคุณธรรม 6 ประการ

รวมกัน 

- ตรวจสอบรายการอุปกรณในตะกราและ

อุปกรณในตูประจํากลุม 

- มคอ.3 

- e-learning 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- อุปกรณในตะกรา 

- อุปกรณในตู

ประจํากลุม 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

 ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ  

2 กลองจุลทรรศนและการใช

กลองจุลทรรศน 

  

3 

กลุม 11: 12 ม.ค. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 10 ม.ค. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ศึกษาสวนประกอบและหนาที่ของกลอง

จุลทรรศนเลนสประกอบแบบใชแสง 

- ฝกการใชกลองจุลทรรศนดวยกาํลังขยาย

ของเลนสใกลวัตถุ 4X, 10X, 40X และ 

100X จาก 

- สไลดตัวอยางรูปลูกศร 

- สไลดตัวอยางถาวรของแบคทีเรีย 

- สไลดตัวอยางชั่วคราวที่นกัศึกษาไดเตรียม

ไวเพื่อใหเกิดความชํานาญ  เชน  

ยีสต, นํ้ากนบอ, ใบสาหรายหางกระรอก, 

เนื้อเยื่อผิวของใบพูระหง, เนื้อเยื่อชั้นในของ

ลําตนพืช 

- ศึกษาและฝกปฏิบัติการดูแลรักษากลอง

จุลทรรศนหลังการใชงานอยางถูกตองพรอม

เก็บเขาตูใหเรียบรอย 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

- power point 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- วิดีทัศน  

- กลองจุลทรรศน, 

สไลดถาวรของ

แบคทีเรีย, อุปกรณ

ในการเตรียมสไลด

แบบชั่วคราว,ยีสต, 

นํ้าจากกนบอ, 

ตัวอยางพืชสด, สี

ยอม 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

3 เซลลและสวนประกอบของ

เซลล 

 

3 

กลุม 11: 19 ม.ค. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 17 ม.ค. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ศึกษาลักษณะโครงสรางและสวนประกอบ

ของเซลลโพรคาริโอต เชน แบคทีเรีย 

- ศึกษาลักษณะโครงสรางและสวนประกอบ

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point 

- วิดีทัศน  

- กลองจุลทรรศน, 

อุปกรณในการ

เตรียมสไลดแบบ

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 
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มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

ของเซลลยูคาริโอต เชน ยีสต พืช สัตว 

- สรุปและเปรียบเทียบความแตกตางของ

เซลลโพรคาริโอตและเซลลยคูาริโอต 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ  

ชั่วคราว, 

สารละลายชนิด

ตางๆ , สียอม, 

แบคทีเรีย, ยีสต, 

พืชสด, เยื่อบุขาง

แกม, สไลดถาวร, 

แผนภาพ 

4 องคประกอบชีวเคมีภายใน

เซลล  

3 

กลุม 11: 26 ม.ค. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 24 ม.ค. 66 

เวลา 8.30-11.30 น.  

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ศึกษาคุณสมบัติของคารโบไฮเดรต 

- ศึกษาคุณสมบัติของโปรตีน 

- ศึกษาคุณสมบัติของลิพิด 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point 

- วิดีทัศน  

- อุปกรณเคร่ือง

แกว, อางนํ้ารอน, 

สารละลายที่ใชใน

การทดสอบ

สารประกอบชนิด

ตางๆ, ตัวอยาง

สารประกอบชนิด

ตางๆ  

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

5 การเคลื่อนที่ของสารผาน

เยื่อหุมเซลล  

3 

กลุม 11: 2 ก.พ. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 31 ม.ค. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ศึกษาการแพรในของแข็ง (วุน) 

 - ศึกษาการแพรในของเหลว (นํ้า) 

- ศึกษาการแพรผานเยื่อเลือกผาน (ออสโม

ซิส) 

- ศึกษาการเปล่ียนแปลงของเซลลเม็ดเลือด

แดงในสารละลายที่มีความเขมขนตางกนั 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point 

- วิดีทัศน  

- กลองจุลทรรศน, 

อุปกรณในการ

เตรียมสไลดแบบ

ชั่วคราว, อปุกรณ

เคร่ืองแกว, เคร่ือง

ชั่งไฟฟาอยาง

ละเอียด, ถงุ

ไดอะไลซิสพรอม

ดาย, อุปกรณใน

การเจาะเลือด, 

สารละลายชนิด

ตางๆ, นํ้ากล่ัน, วุน  

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

 สอบครั้งที่ 1 

 

นัดนอกเวลา หัวขอที่สอบไดแก กลองจุลทรรศนและการใช

กลองจุลทรรศน , เซลลและสวนประกอบของ

เซลล , องคประกอบชีวเคมีภายในเซลล , 

การเคล่ือนที่ของสารผานเยื่อหุมเซลล 

  

6 การหายใจระดบัเซลล 

 

3 

กลุม 11: 9 ก.พ. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 



 

                        8  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

กลุม 12: 7 ก.พ. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

- ทดสอบยอย 

- ศึกษาการหายใจแบบใชออกซิเจนของ

เมล็ดถั่วเขียว 

- ศึกษาการหายใจแบบไมใชออกซิเจนของ

เซลลยีสต 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

- วิดีทัศน  

- เมล็ดถั่วเขียว, 

เคร่ืองแกวชนิด

ตางๆ , อางนํ้ารอน

, ดายและสําลี, ผา

ขาวบาง, ขาต้ัง, 

ยีสต, สารละลาย

ชนิดตางๆ , สีเมธิล

ลีนบลู 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

7 การสังเคราะหแสง  3 

กลุม 11: 16 ก.พ. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 14 ก.พ. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ศึกษาอิทธพิลของแสงกับการสราง

คลอโรฟลลในตนถั่วเขียว 

- ศึกษาตําแหนงของการสังเคราะหแสงและ

โครงสรางของใบ 

- ศึกษารงควัตถุที่ใชในการสังเคราะหแสง 

- ศึกษาผลที่ไดจากปฏิกิริยาการสังเคราะห

แสง 

- ศึกษาอิทธพิลของความเขมแสงตอการ

สังเคราะหแสง 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point 

- วิดีทัศน 

- กลองจุลทรรศน 

- ใบพืช, สาหราย

หางกระรอก, 

สารละลายชนิด

ตางๆ , อุปกรณใน

การเตรียมสไลด

ชั่วคราว, อปุกรณ

เคร่ืองแกว, อางนํ้า

รอน, กระดาษ

กรอง,ท่ีต้ังหลอด

ทดลอง, โคมไฟ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

8 การแบงเซลล 

 

3 

กลุม 11: 23 ก.พ. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 21 ก.พ. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ศึกษาสไลดถาวรและภาพถายของปลาย

รากหอมที่ตัดตามยาวดวยกลองจุลทรรศน 

- ศึกษาสไลดถาวรและภาพถายการแบง

เซลลแบบไมโทซิสของตัวออนปลาไวทฟช 

- เตรียมและยอมสีเซลลปลายรากหอมเพื่อ

ศึกษาระยะตางๆของการแบงเซลลแบบไมโท

ซิส 

- เตรียมและยอมสีเซลลอับเรณูของ

ดอกกุยชายเพือ่ศึกษาระยะตางๆของการ

แบงเซลลแบบไมโอซิส 

- ศึกษาสไลดถาวรของอัณฑะและรังไขของ

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 

- ศึกษาไดอะแกรมของขบวนการสรางเซลล

สืบพันธุในสัตวและขบวนการสรางเซลล

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point 

- วิดีทัศน  

- กลองจุลทรรศน, 

อุปกรณในการ

เตรียมสไลด

ชั่วคราว, ปลายราก

หอม, ดอกกุ◌ยชาย

, กรดเกลือเขมขน, 

สียอมอะซีโตออร

ซีน, สไลดถาวร 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 



 

                        9  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

สืบพันธุในพืช 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

9 เน้ือเยื่อสัตว  3 

กลุม 11: 9 มี.ค. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 7 มี.ค. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ศึกษาตัวอยางเนื้อเยื่อสัตวชนิดตางๆ ไดแก 

1. เนื้อเยื่อบผิุว เชน squamous 

epithelium, cuboidal epithelium 

2. เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เชน bone, blood 

cells 

3. เนื้อเยื่อกลามเนื้อ เชน smooth 

muscle, cardiac muscle 

4. เนื้อเยื่อประสาท เชน neuronsจาก

ตัวอยางสไลดถาวรและแผนภาพ 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point 

- วิดีทัศน  

- กลองจุลทรรศน  

- สไลดถาวรของ

เนื้อเยื่อสัตวชนิด

ตางๆ , แผนภาพ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

10 เน้ือเยื่อพืช 

 

3 

กลุม 11: 16 มี.ค. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 14 มี.ค. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ศึกษาเนื้อเยื่อเจริญชนิดตางๆ จากสไลด

ถาวร 

- ศึกษาเนื้อเยื่อถาวรชนิดตางๆ จากสไลด

ชั่วคราวที่นักศึกษาเตรียมขึ้นและจากสไลด

ถาวร 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point 

- วิดีทัศน  

- กลองจุลทรรศน  

- สไลดถาวรของ

เนื้อเยื่อพืชชนิด

ตางๆ , แผนภาพ 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

 สอบครั้งที่ 2 นัดนอกเวลา หัวขอที่สอบไดแก การแบงเซลล , เนื้อเยื่อ

สัตว, เนื้อเยือ่พืช 

  

11 การศึกษาลักษณะทาง

พันธุกรรม 

 

3 

กลุม 11: 23 มี.ค. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 21 มี.ค. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ใหนักศึกษาตรวจหาหมูเลือด (ABO และ 

Rh) ของตนเองวาอยูในหมูใด 

- ศึกษาลักษณะพันธุกรรมแบบตางๆ ของคน 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point 

- วิดีทัศน 

 - กลองจุลทรรศน  

- อุปกรณในการ

เจาะเลือด, 

แอนติบอดี, 

นํ้าเกลือเขมขน 

0.9% , รูปภาพ, 

คูมือทดสอบตา

บอดส◌ี  

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 



 

                        10  

มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ          

มคอ.3 

สัปดาห

ที่ 
หัวขอ / รายละเอียด จํานวนชัว่โมง กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน ชื่อผูสอน 

12 ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวติ 

3 

กลุม 11: 30 มี.ค. 66  

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 28 มี.ค. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ศึกษาส่ิงมีชีวิตในอาณาจกัรตางๆ 

-ใชไดโคโทมัสคีย ในการจาํแนกสัตว 

-ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

- มอบหมายการทํางานกลุมรายงานการบูร

ณาการการเรียนการสอนกบัการทาํนุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point  

- วิดีทัศน 

- ตัวอยางส่ิงมีชีวิต

กลุมตางๆ  

- แผนภาพ 

 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

13 ระบบนิเวศและชุมชีพในน้ํา 
 

3 

กลุม 11: 20 เม.ย. 66 

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 4 เม.ย. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

collaboration / communication 

- ทดสอบยอย 

- ใหศึกษาส่ิงมีชีวิตจากแหลงนํ้าตางๆ ที่

เตรียมไวใหโดยใชกลองจุลทรรศน วาดรูป

ส่ิงมีชีวิตที่พบพรอมบอกชื่อหรือหมวดหมูให

ถูกตอง 

- เขียนสายใยอาหารที่ประกอบไปดวยผูผลิต

และผูบริโภคลําดับตางๆ ของระบบนิเวศ 

แหลงนํ้าและในปาดงดิบ 

- ทํากิจกรรมกลุมเพื่อสรุปความรูที่ไดรับ 

- คูมือปฏบิัติการ

วิชา BI 1041 

- power point  

- วิดีทัศน  

- กลองจุลทรรศน  

- อุปกรณสําหรับ

เตรียมสไลดแบบ

ชั่วคราว, ตัวอยาง

นํ้าจากแหลงนํ้า

ตางๆ ตาม

ธรรมชาติ 

 

อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

14 นําเสนอรายงานกลุม  3 

กลุม 11: 27 เม.ย. 66 

เวลา 12.30-15.30 น. 

กลุม 12: 18 เม.ย. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

computing / collaboration/ 

communication 

 อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

15 นําเสนอรายงานกลุม  3 

กลุม 11: นัดนอกเวลา 

กลุม 12: 25 เม.ย. 66 

เวลา 8.30-11.30 น. 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 ดาน critical thinking / 

computing / collaboration/ 

communication 

 อ.ยุคลธร 

อ.ดร.ชวนพิศ 

อ.ดร.รุจิราลัย 

ผศ.เมตตา 

ผศ.ดร.อัญชลี 

ผศ.จันเพ็ญ 

 สอบครั้งที่ 3 นัดนอกเวลา หัวขอที่สอบไดแก การหายใจระดับเซลล 

, การสังเคราะหแสง , การศึกษาลักษณะทาง

พันธุกรรม , ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต , 

ระบบนิเวศและชุมชีพในนํ้า 

  

 
2. แผนประเมนิการเรียนรู2. 

* ผลการเรียนรู กิจกรรมการประเมิน 
กําหนดการประเมิน รอยละของคานํ้าหนักในการ 

ผลการเรียนรู (ระบุวัน – เวลา) ประเมินผลการเรียนรู 
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มคอ.3 

1.1, 1.2, 2.1 สอบครั้งที่ 1 

หัวขอในสัปดาหที่ 2, 3, 4, 5 

นัดนอกเวลา 25 

1.1, 1.2, 2.1 สอบครั้งที่ 2 

หวัขอในสัปดาหที่ 8, 9, 10 

นัดนอกเวลา 20 

1.1, 1.2, 2.1 สอบครั้งที่ 3 

หัวขอในสัปดาหที่ 6, 7, 11, 12, 

13 

นดันอกเวลา 25 

1.1, 1.2, 2.1 การทดสอบยอย  ตลอดภาคการศึกษา 10 

1.1, 1.2, 2.1, 4.2, 4.3, 5.3, 5.4 รายงานผลปฎิบตัิการ ตลอดภาคการศึกษา 10 

1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.2, 

4.3, 5.3, 5.4 

งานมอบหมาย (งานกลุม) 

- การนําเสนองานที่ไดรับมอบหมาย 

ตลอดภาคการศึกษา 5 

1.1, 1.2 การมีสวนรวมในชั้นเรยีน ตลอดภาคการศึกษา 5 

หมวหมวดท่ี 6 ดท่ี 6 ทรัพทรัพยายากรประกอบการเรียนกรประกอบการเรียนการสอนการสอน  

1.  ชื่อตําราและเอกสารหลกัท่ีใชในการเรียนการสอน 

คูมือปฏิบัติการในรายวิชา BI 1041  ปฏิบัติการชีววิทยา (Biology Laboratory) โดยคณาจารยกลุมวิชาชีววิทยา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

2.  ชื่อเอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืน ๆ ท่ีนักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม 

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

สุทธาการพิมพ. 

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

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

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

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

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

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

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

Pearson Prentice Hall. 

7) Campbell, N.A., Reece, J.B. Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. and Jackson, R.B.  

(2008).   Biology (8th ed.).  San Francisco: Pearson Education. 

8) Freeman, S. 2005. Biological science. 2 nd ed.  Pearson Education, Inc. New Jersey. 

  9) Gabriel, J., ed. 2007. The biology of cancer, 2nd ed. Chichester, UK; Hoboken, NY: Wiley & Sons. 

10) Johnson, G and Losos, J.2008. The Living Word. 5th ed. Mc Graw-Hill Companies, Inc. New York. 

11) Losos, J.B., Mason, K.A. and Singer, S.R. (2008).  Biology (6th ed.).  New York: McGraw-Hill. 

12) Miller, K.R. and Levine J.  (2006).  Biology.  Massachusetts: Pearson Prentice Hall. 

 

หมวดท่ี 7หมวดท่ี 7  การประเมินการประเมินรารายวิชาและกระบวนการปรับปรุงยวิชาและกระบวนการปรับปรุง  

 

1.  กลยุทธการประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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มคอ.3 

1) มหาวิทยาลยัไดจัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรยีนในรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาท่ัวไปและชีววิทยาเซลล 

โดยแบบสํารวจครอบคลมุตั้งแต วิธีการสอน การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอน และบรรยากาศ

ภายในหองเรียน พรอมท้ังขอเสนอแนะ 

2) กลยุทธการสอน มีวิธีการสอนหลากหลาย ทําใหนาสนใจ การสงงานและการประเมินผลรายงาน 

3) กลยุทธการใหนักศึกษามโีอกาสในการซักถามทําใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดด ี

4) กลยุทธการนําเทคโนโลยีประกอบการเรยีนการสอน การสืบคนขอมลูจากฐานขอมลูตาง ๆ ในหองสมดุทําใหนักศึกษาไดมี

ทักษะดานเทคโนโลย ี

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ในดานการประเมนิการสอน ผูสอนไดใชวิธีการประเมินการสอน ดงัน้ี 

1) ใชการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนตอการรวมกิจกรรมในช้ันเรียน การทํางานกลุม การมีสวนรวม 

2) การทดสอบยอยเพ่ือประเมินวานักศึกษามีความเขาใจในเน้ือหาท่ีสอนมากนอยเพียงใด 

3) ประเมินจากความถูกตองของรายงานกลุมของนักศึกษา 

4) วิเคราะหผลสอบยอย ผลสอบครั้งท่ี 1, 2 และ 3  

3.  วิธีการปรับปรุงการสอน 

1) นําผลประเมินการสอน online โดยนักศกึษาท่ีจัดทําโดยมหาวิทยาลัยมาทําการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2) นําผลจากการปฏิบัติการสอนจริงมาตรวจสอบกับแผนการสอนวาสอดคลองกันหรอืไม 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม - สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาที่เขาสอบ

คร้ังที่ 1, 2 และ 3 ในรายวิชา BI1041 

ภาคการศึกษา 2/2565 

- จํานวนนกัศึกษาที่ทจุริตในการ

สอบคร้ังที่ 1, 2 และ 3 

- ไมมีนักศึกษาที่ทจุริต 

 - ตรวจสอบการเขาหองเรียนตรงเวลา 

และขาดเรียน 

- จํานวนนกัศึกษาที่ขาดเรียนเกิน

เกณฑกําหนดและเขาหองเรียน

ไมตรงเวลาเกินเกณฑกําหนด 

ไมเกนิรอยละ 5 

ของจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

 - ติดตามผลการสงงานที่ไดรับมอบหมาย - จํานวนนกัศึกษาที่สงงานตรง

เวลา 

อยางนอยรอยละ 80  

ของจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

ความรู - ทวนสอบจากคะแนนสอบยอย/คะแนน

สอบคร้ังที่ 1 / คะแนนสอบคร้ังที่ 2 / 

คะแนนสอบคร้ังที่ 3 

- ทวนสอบจากงานกลุมที่มอบหมาย 

- จํานวนนกัศึกษาที่มีความรูผาน

เกณฑการ ประเมิน (เกรด A-D)  

- จํานวนกลุมนักศึกษาที่ไดคะแนน

รายงานนอยกวารอยละ 80 ของ

คะแนนทั้งหมด 

- อยางนอยรอยละ 80 ของ

จํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

-ไมเกิน 1 กลุมนักศึกษา 

 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทํารายงาน

กลุม การแบงงาน การมอบหมายงาน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมีสวนรวมใน

การนําเสนอขอมูล 

- จํานวนนกัศึกษาที่มีสวนรวมใน

กิจกรรม/การนาํเสนอ 

มากกวารอยละ 80 

ของจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

 

5.   การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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มคอ.3 

สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หลังการทบทวน

ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใชและนําเสนอแนวทางการ

ปรับปรุงและพัฒนาตอคณะ กรรมการบริหารกลุมวิชาชีววิทยา เพ่ือพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช

ในปการศึกษาถัดไป 

 

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

ลงชื่อ   ยุคลธร สถาปนศิริ   

                     (อ.ยุคลธร สถาปนศิริ)  

         วันท่ีจัดทํารายงาน  25 ธันวาคม 2565 

 

 

ชื่ออาจารยประธานกลุมวิชา 

ลงชื่อ     ยุคลธร สถาปนศริ ิ

                     (อ.ยุคลธร สถาปนศิริ)  

      วันท่ีจัดทํารายงาน  25 ธันวาคม 2565 

 

ชื่ออาจารยหัวหนาสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ 

ลงชื่อ    บังอร ฉางทรพัย   

                   (รศ.ดร. บังอร ฉางทรัพย)    

         วันท่ีจัดทํารายงาน  25 ธันวาคม 2565 
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