มคอ. 3

รายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาขาวิชาชีววิทยา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
4031104
ชื่อวิชาภาษาไทย
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
Biology Laboratory 2
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต (0-3-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
สาขาวิชา ชีววิทยา
 เปิดสอนให้กับหลักสูตร - ครุศาสตรบัณฑิต
เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี)
ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 บังคับ
 เลือก
กลุ่มวิชา
 ภาษาและการสือ่ สาร
 มนุษยศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
 หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชา
 แกน
 บังคับ
 เลือก
 เฉพาะด้าน
 บังคับ
 เลือก

 พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
 บังคับ
 เลือก
 เอก
 บังคับ
 เลือก
 โท
 บังคับ
 เลือก
 อื่นๆ (ระบุ) …………………..………………
หมวดวิชาเลือกเสรี

มคอ.3
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา
1. นางสาวอนัญญา ทองสิมา
4.2 อาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ ดร. เมธานี หอมทอง
2. อาจารย์ ดร. ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 /2558

ชั้นปีที่ 1

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

 ไม่มี
 มี รายวิชา …-………………………………..
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
 ไม่มี

 มี รายวิชา …-………………………………..
8. สถานที่เรียน
 ห้องบรรยาย

 ห้องปฏิบัติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
 วันที่จัดทารายวิชา วันที่ .....1...... เดือน .ธันวาคม.. พ.ศ...2552..........
 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 4 มกราคม 2558
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มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติก ารเรื่ อ ง เมแทบอลิ ซึ ม การแลกเปลี่ ยนสาร เอนไซม์
การสั ง เคราะห์ ด้ว ยแสง การหายใจระดับ เซลล์ การขนส่ ง และการคายน้ า สมดุ ล ภายในเซลล์
การทางานของระบบต่าง ๆ พันธุศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและรู้จักใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติการ พร้อมทั้งสามารถ
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีทักษะในการใช้เครือ่ งมือและเทคนิคทางชีววิทยาได้ถูกต้อง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติก ารเรื่ อ ง เมแทบอลิซึ ม การแลกเปลี่ย นสาร เอนไซม์ การสั ง เคราะห์ ด้ วยแสง
การหายใจระดับ เซลล์ การขนส่ง และการคายน้า สมดุลภายในเซลล์ การท างานของระบบต่าง ๆ
พันธุศาสตร์ พฤติก รรมและการปรับ ตัว สิ่งมี ชีวิตกับ สภาวะแวดล้อม การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

-

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ปฏิบัตกิ าร 3 ชั่วโมงต่อ การศึกษาด้วยตนเอง
สัปดาห์
2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
- อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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มคอ.3
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
1.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีความ
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง - พฤติกรรมการเข้าเรียน และ
รับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณ กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็น ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
วิชาชีพ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ทางจริยธรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
และผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ โดยมี - อภิปรายกลุ่ม
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติ - กาหนดให้นักศึกษาหา
นามาทารายงานอย่างถูกต้อง
หลักสูตร ดังนี้
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง
เหมาะสม
- ตระหนักในคุณค่าและ
- ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
และการนาเสนอรายงานที่
ซื่อสัตย์สุจริต
มอบหมาย
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
ราบรื่น
- เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
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มคอ.3
2. ความรู้
ผลการเรียนรู้
2.1 จะต้อ งมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก การ และทฤษฎี ที่
สาคัญทางชีววิทยา
2.2 การวิเ คราะห์ปัญ หา เข้าใจ
และอธิ บ ายโดยใช้ ค วามรู้ ท าง
ชี ว วิ ท ยา การประยุ ก ต์ ค วามรู้
ทั ก ษะ และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
2.3 การติดตามความก้าวหน้าและ
วิ วั ฒ นาการทางชี ว วิ ท ยาอย่ า ง
ต่อเนื่ อ งจากการสืบ ค้ น ตี ความ
และประเมิ น สารสนเทศอย่ า งมี
วิจ ารณญาณ มี ความรู้ในแนว
กว้ างทางชี ว วิท ยา เล็ง เห็ นการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.4 การบู ร ณาการความรู้ ท าง
ชีววิทยากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัว เลข และการแสดงทางสถิ ติ
ต่อสิ่งที่ เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
การใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
ในการสื่อ สารได้อ ย่ างเหมาะสม
และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้ แ ละ
ทั ก ษ ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
วิท ยาศาสตร์ใ นการแก้ ไขปัญ หา
ทางชีววิทยาได้อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
- บรรยาย อภิปราย ทางาน
กลุ่ม นาเสนอรายงาน
ปฏิบัติการวิเคราะห์
กรณีศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดย
นามาสรุปและนาเสนอ
การศึกษาโดยใช้ปญ
ั หา เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

กลยุทธ์การประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลาย
ภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัด
หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ
- นาเสนอการค้นคว้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
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3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
พัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มี
การวิเคราะห์ เพื่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้นโดยการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน
การแก้ไขปัญหาต่อสิ่งทีเ่ กี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์

กลยุทธ์การสอน
- การมอบหมายให้นักศึกษา
ทา โครงงานพิเศษ และ
นาเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุ่ม
- วิเคราะห์กรณีศึกษา
- การสะท้อนแนวคิดจาก
การประพฤติ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
- พัฒนาทักษะในการสร้าง
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการ
สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน
วิเคราะห์กรณีศึกษา
ด้วยกัน
- มอบหมายงานรายกลุม่
- พัฒนาความเป็นผู้นาและผู้ตาม และรายบุคคล
ในการทางานเป็นทีม
- การนาเสนอรายงาน
- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และมีความรับผิดชอบในงานที่
มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา

กลยุทธ์การประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค
โดยเน้นข้อสอบทีม่ ีการคิด
วิเคราะห์ หรือวิเคราะห์แนวคิด
ในการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไข
ปัญหา

กลยุทธ์การประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน
ด้วยแบบฟอร์มที่กาหนด
- รายงานที่นาเสนอ
พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
กลยุทธ์การประเมินผล
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้ - มอบหมายงานให้ศึกษา
- การจัดทารายงาน และ
การพูด การฟัง การแปล
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก
นาเสนอด้วยสือ่ เทคโนโลยี
การเขียน โดยการทารายงาน
website สื่อการสอน e- การมีส่วนร่วมในการ
และนาเสนอในชั้นเรียน
learning และทารายงาน
อภิปรายและวิธีการอภิปราย
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์
โดยเน้นการนาตัวเลข หรือมี
ข้อมูลจากกรณีศึกษา
สถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและ
- ทักษะในการนาเสนอรายงาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
โดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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มคอ.3
ค่านิยม 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จกั การเคารพผู้ใหญ่
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทา
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
12. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
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มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูส้ อนและการประเมินผลการเรียนรู้
1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัว่ โมง

1

เมแทบอลิซึม

3

2

การศึกษาการทางานของเอนไซม์

3

3

การสังเคราะห์ด้วยแสง

3

ความสอดคล้อง
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ค่านิยม
กิจกรรมการเรียนการสอน
(TQF)
12 ประการ
(ระบุข้อที่สอดคล้อง)
1. แจกแนวการจัดการเรียนรู้ ชีแ้ จงให้เข้าใจตรงกัน ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อที่ 4 และ 8
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
2. ปฏิบัติการทดลองเรื่อง เมแทบอลิซมึ
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
3. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
ข้อ 4.1, 4.4
สาขาวิชาที่เรียน)
ข้อที่ 4 และ 8
1. ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การศึกษาการทางาน ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
ของเอนไซม์
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
ข้อ 4.1, 4.4
สาขาวิชาที่เรียน)
ข้อที่ 4 และ 8
1. ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
สาขาวิชาที่เรียน)
ข้อ 4.1, 4.4

มคอ.3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

4

การหายใจระดับเซลล์

3

5

การแลกเปลี่ยนก๊าซ

3

6

การลาเลียงในสิง่ มีชีวิต
- การแพร่และออสโมซิส
- การลาเลียงในพืช

3

ความสอดคล้อง
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ค่านิยม
กิจกรรมการเรียนการสอน
(TQF)
12 ประการ
(ระบุข้อที่สอดคล้อง)
ข้อที่ 4 และ 8
1. ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การหายใจระดับเซลล์ ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
สาขาวิชาที่เรียน)
ข้อ 4.1, 4.4
ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อที่ 4 และ 8
1. ปฏิบัติการทดลอง เรื่องการแลกเปลี่ยนก๊าซ
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
สาขาวิชาที่เรียน)
ข้อ 4.1, 4.4
1. ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การลาเลียงในสิ่งมีชีวิต ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
- การแพร่และออสโมซิส
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
- การลาเลียงในพืช
ข้อ 4.1, 4.4
2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
สาขาวิชาที่เรียน)

9

มคอ.3

สัปดาห์ที่
7

หัวข้อ/รายละเอียด

การทางานของระบบต่างๆ
- ระบบกล้ามเนือ้
- ระบบย่อยอาหาร

จานวน
ชั่วโมง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การทางานของระบบ

ต่างๆ
- ระบบกล้ามเนือ้
- ระบบย่อยอาหาร

ความสอดคล้อง
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ค่านิยม
(TQF)
12 ประการ
(ระบุข้อที่สอดคล้อง)
ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อที่ 4 และ 8
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
ข้อ 4.1, 4.4

2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
สาขาวิชาที่เรียน)
8

สอบกลางภาค

2

9

การทางานของระบบต่างๆ (ต่อ)
- ระบบหมุนเวียนเลือด
- ระบบประสาท

3

1. ปฏิบตั ิการทดลอง เรื่อง การทางานของระบบ
ต่างๆ (ต่อ)
- ระบบหมุนเวียนเลือด
- ระบบประสาท
2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
สาขาวิชาที่เรียน)

คะแนนสอบกลางภาค

ข้อที่ 2 และ 8

ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
ข้อ 4.1, 4.4

ข้อที่ 4 และ 8

10

มคอ.3

สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

10

การทางานของระบบต่างๆ (ต่อ)
- อวัยวะรับความรูสึก
- ฮอร์โมน

3

11

การรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิต

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ปฏิบตั ิการทดลอง เรื่อง การทางานของระบบ
ต่างๆ (ต่อ)
- อวัยวะรับความรูสึก
- ฮอร์โมน
2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
สาขาวิชาที่เรียน)
1. ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การรักษาสมดุลของ

สิ่งมีชีวิต
12

พฤติกรรมและการปรับตัว

3

2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
สาขาวิชาที่เรียน)
1. ปฏิบตั ิการทดลอง เรื่อง พฤติกรรมและการ

ปรับตัว
13

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

3

2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
สาขาวิชาที่เรียน)
1. ปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะ

ทางพันธุกรรม
2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
สาขาวิชาที่เรียน)

ความสอดคล้อง
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ค่านิยม
(TQF)
12 ประการ
(ระบุข้อที่สอดคล้อง)
ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อที่ 4 , 5 และ 6
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
ข้อ 4.1, 4.4
ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
ข้อ 4.1, 4.4

ข้อที่ 4 , 5 และ 6

ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
ข้อ 4.1, 4.4

ข้อที่ 4 และ 8

ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
ข้อ 4.1, 4.4

ข้อที่ 4 และ 8

11
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สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

14

ระบบนิเวศ

3

1. ปฏิบตั ิการทดลอง เรื่อง ระบบนิเวศ
2. จัดเนือ้ หาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
สาขาวิชาที่เรียน)

15

การจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

3

1. ปฏิบตั ิการทดลอง เรื่อง การจัดการทรัพยากร

และสิง่ แวดล้อม
2. จัดเนื้อหาให้ตรงกับสาระการเรียนรู้ (เฉพาะ
สาขาวิชาที่เรียน)

16

สรุปเนื้อหา และค้นคว้าเพิ่มเติม

2

นาเสนอการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่มตามหัวข้อที่
กาหนด

17

สอบปลายภาค

2

สอบแบบปรนัยและอัตนัย

ความสอดคล้อง
มาตรฐานผลการเรียนรู้
ค่านิยม
(TQF)
12 ประการ
(ระบุข้อที่สอดคล้อง)
ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อที่ 4 และ 8
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
ข้อ 4.1, 4.4
ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อที่ 4 และ 8
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
ข้อ 4.1, 4.4
ข้อ 1.1, 1.3, 1.4
ข้อ 2.1, 2.2, 2.3
ข้อ 3.1, 3.2, 3.3
ข้อ 4.1, 4.4
คะแนนสอบปลายภาค

ข้อที่ 2 และ 8

ข้อที่ 2 และ 8

หมายเหตุ ไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์

12
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2. แผนการประเมินการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

งานที่ใช้ประเมินผล
ผู้เรียน

1.1 ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรม การเข้ า ชั้ น เรี ย น/การมี
จริ ย ธรรมที่ ส าคั ญ ต่ อ การด ารง ตนและการ ส่ ว นร่ ว มอภิ ป รายเสนอ
ปฏิบัติงาน
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
1.3 เคารพสิทธิแ ละรั บฟัง ความคิด เห็นของผู้อื่ น
รวมทั้ง เคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ศรีข องความเป็ น
มนุษย์
1.4 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทาง
กาย วาจา และใจ
2.1 มีความรู้และความเข้าใจสาระสาคัญของ
หลักการและทฤษฎีทเี่ ป็นพื้นฐานชีวิตในเนือ้ หาวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.2 มี ค วามรอ บรู้ ก ว้ า งไกลและติ ด ต าม
ความก้ าวหน้า ทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้ง
เข้ า ใจหลั กการและประยุ กต์ ใ ช้ เ พื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
ต่างๆ
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่ วข้อง
3.1 คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเพือ่ พัฒนาตนเองให้
มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น
3.3 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและ
ประเมินสารสนเทศเพือ่ ใช้แก้ปญ
ั หาอย่าง
สร้างสรรค์
4.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูอ้ ื่น
4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

สอบ
- ทดสอบก่อนเรียน
- ทดสอบย่อย/
ใบกิจกรรม
- สอบกลางภาคเรียน
- สอบปลายภาคเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่วน
ของการ
ประเมิน
5%

0%
ตามความ
เหมาะสม
8
17

10 %
30 %
30 %

การปฏิบัตกิ ารทดลอง

2-16

15 %

วิเคราะห์กรณีศึกษา
ค้นคว้า การนาเสนอ
รายงาน

2 – 16

10 %

มคอ.3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กฤษณ์ มงคลปัญญา และอมรา ทองปาน. 2540. ชีววิทยา. คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ ฯ.
โครงการพวส.สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 2545. ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาทั่วไป 2. โครงการพวส.
สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ., กรุงเทพ ฯ. 815 น.
เชาว์ ชิโนรักษ์ และพรรณี ชิโนรักษ์. 2541. ชีววิทยา เล่ม 3. ศิลปาบรรณาคาร, กรุงเทพ ฯ.
114 น.
ปรีชา สุวรรณพินิจ. 2528. ชีววิทยา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ ฯ. 897 น.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
เว็บไซต์เกี่ยวกับวิชาชีววิทยา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- รายงานการทดลอง
- การสอบปลายภาคเรียน
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
- การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินจาก ข้อ 1 และข้อ 2 ไปปรับปรุง ซึ่งสามารถทาได้โดยรวบรวมปัญหา/
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรียนรู้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา
- ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการ
ให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิ น และทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ ป ระสิ ท ธิผ ลรายวิ ชา ได้มี ก ารวางแผน
การปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับ
ปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ
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