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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ชีววิทยา 

 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

 
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 
 Biology Laboratory 2 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต  

 1(0-3-0) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาชีววิทยา  

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 

กลุ่ม 59/12 ดร. ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล 

กลุ่ม 59/12 อาจารย์ เมธานี หอมทอง 
 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2559  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่ม ี  

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่ม ี  

8. สถานท่ีเรียน  

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  

 วันท่ี 4 มกราคม 2558  
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หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

 

1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของการใช้ห้องปฏิบัติการได้ 
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญทางชีววิทยา 
1.3 สามารถวิเคราะห์ปญัหา  เข้าใจ และอธิบายโดยใช้ความรู้ทางชีววิทยา รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ปญัหา 
1.4 สามารถตดิตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการทางชีววิทยาอย่างต่อเนื่องจากการสบืค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศอยา่งมี
วิจารณญาณ 
1.5 มีความรู้ในแนวกว้างทางชีววิทยา  เล็งเห็นการเปลีย่นแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
1.6 สามารถบูรณาการความรู้ทางชีววิทยากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.7 แสดงความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม และท างานร่วมกับผู้อืน่ได้อย่างราบรื่น 
1.8 สามารถวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  และการแสดงทางสถติิ ต่อสิ่งที่เกีย่วข้องอย่างสร้างสรรค ์
1.9 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีในการสื่อสารได้อยา่งเหมาะสม 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 
2.1  เพื่อทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
2.2  เพื่อพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 
 

          ปฏิบัติการเรื่องการแลกเปลี่ยนสาร เช่น การแพร่ ออสโมซสิ เอนไซม์ การหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง การขนส่ง การ
คายน้ า การท างานของระบบตา่งๆ เช่น ระบบกลา้มเนื้อ ระบบหมนุเวียนเลือด ระบบประสาท ฮอรโ์มนสัตว์ ฮอร์โมนพืช พันธุ
ศาสตร์ พฤติกรรมการปรับตัว ระบบนิเวศ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

            
 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

0 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  10 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา  ตามความต้องการของ
นักศึกษา  
 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 1 ช่ัวโมง/สัปดาห ์ (โดยก าหนดไวใ้นประมวลผลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรกของการสอน)  
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หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติตามครรลอง วิถีความ
พอเพียง  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได ้  อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ ์ 

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์ 

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
คร ู 

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
3. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วม
กิจกรรม  

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู้ในด้านความรูค้วามสามารถ
ทั่วไป วิชาชีพครู วิชาวิทยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ความรู้เฉพาะ
สาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสอบกลางภาค 
2. การสอบปลายภาค  

 

2.มีความตระหนักรูห้ลักการและทฤษฎี
ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
อย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณาการข้าม
ศาสตร ์และการบูรณาการกับโลกแห่ง
ความเป็นจริง  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.มีความเข้าใจเกีย่วกับความก้าวหน้า
ของความรู้เฉพาะดา้นในสาขาวิชาที่จะ

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

สอนอย่างลึกซึ้ง รวมทั้งประยุกต์
ความรู ้มีทักษะการใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสมในจการแก้ปัญหา  

 

4.มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห ์สังเคราะห ์ประเมินค่าองค์
ความรู ้รวมถึงเห็นความส าคัญของการ
ใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิัติงานวิชาชีพครู
อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.สามารถคดิค้นหาข้อเท็จจริง ท าความ
เข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ
และแนวคิดจากแหล่งข้อมลูที่
หลากหลาย เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และ
ท าการวิจัยเพื่อพัฒนางานและพัฒนา
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

2.สามารถคดิแก้ปัญหาที่มีความ
สลับซับซ้อน เสนอทางออก และน าไปสู่
การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค ์โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี
ประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิและ
ผลกระทบจาก       การตัดสินใจ  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในการคิด
พัฒนางานอย่างสร้างสรรค์มี
วิสัยทัศน์ และการพัฒนาศาสตร์ทางครุ
ศาสตร์/ศึกษาศาสตร ์รวมทั้งการพัฒนา
ทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความไวในการรับรูค้วามรูส้ึกของ
ผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะ    ทางอารมณ ์และทางสังคม  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

2.มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอือ้ต่อ
การแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม
ได ้         อย่างสร้างสรรค ์ 

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.มีภาวะผู้น าและผูต้ามที่ด ีมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมคีวาม

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

รับผิดชอบ            ต่อส่วนรวมทัง้ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียน พัฒนา
ตนเองและวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความไวในการวเิคราะห์ข้อมลู
ข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิต ิหรือ
คณิตศาสตร์ภาษาพูดและภาษา
เขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์
ความรู ้หรือประเด็นปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

2.มีความสามารถในการใช้ดลุยพนิิจท่ีดี
ในการประมวลผล แปลความหมายและ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียนและ
น าเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับ
บุคคลและกลุม่ที่มีความแตกต่างกนั  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้
ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่
เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่ง
ทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่
เป็นทางการ (Informal) อย่าง
สร้างสรรค ์ 

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

2.มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียนท่ีหลากหลาย ทั้งผู้เรียนท่ี
มีความสามารถพิเศษ ผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถปานกลาง และผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ              อย่างมี
นวัตกรรม  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

3.มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้
ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ  

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  

 

4.สามารถ
วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการ

1. การบรรยาย 
2. การทดลอง (Experiment)  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินรายงาน/โครงงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนรู้และท าวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่าบุคคล  

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  เมแทบอลิซึม  0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
กลางภาค  

2  การท างานของเอนไซม ์ 0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
กลางภาค  

3  การสังเคราะหด์้วยแสง   0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
กลางภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

4  การหายใจระดับเซลล ์  0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
กลางภาค  

5  การแลกเปลี่ยนก๊าซ  0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
กลางภาค  

6  การล าเลียงสารในสิ่งมีชีวิต 
- การแพร่และออสโมซสิ 
  

0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
กลางภาค  

7  การขนส่ง การคายน้ า สมดุล
ภายในเซลล ์
-การล าเลียงในพืช 
  

0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
กลางภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

8  การท างานของระบบต่างๆ  
- ระบบกล้ามเนื้อ 
- ระบบหมุนเวียนเลือด 
  

0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

9  ระบบประสาท  0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

10  - อวัยวะรับความรสูึก 
- ฮอร์โมนพืชและฮอรโ์มน
สัตว ์
  

0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

11  การรักษาสมดลุของสิ่งมีชีวิต  0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการ
เรียน  

การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระ
งาน 

การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

12  พฤติกรรมและการปรับตัว  0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

13  การถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุกรรม  

0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

14  ระบบนิเวศ  0  3  1. การบรรยาย 
2. การทดลอง 
(Experiment)  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

15  - การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

0  3  1. การ
อภิปราย  

1. เอกสาร
ประกอบการ
สอน 
2. หนังสือ 
3. Power 
Point  

1  1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
รายงาน/
โครงงาน 
3. การเข้าช้ัน
เรียน/การเข้า
ร่วมกิจกรรม 
4. การสอบ
ปลายภาค  

 รวม  45.00     

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
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กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสังเกตพฤติกรรม  1-15  10.00  10.00  

2  การประเมินรายงาน/โครงงาน  1-15  20.00  20.00  

3  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  1-15  10.00  10.00  

4  การสอบกลางภาค  1-7  30.00  30.00  

5  การสอบปลายภาค  8-15  30.00  30.00  

  รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก  

 
โครงการ พวส. ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ. 2545.  ปฏิบัติการชีววิทยา 2. โครงการ พวส.  
              ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, กรุงเทพฯ. 114 น. 

 

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ  

 

คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 2540. พันธุศาสตร์ 
              ปฏิบัติการ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ.  111 น. 
นภดล ศุกระกาญจน์ และคณะ. 2551. ปฏิบัติการชีววิทยา 2.  โครงการส่งเสริมการผลิตเอกสาร 
              วิชาการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา.  120 น. 

 

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า  

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 
นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนในด้านเนื้อหา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพของความรู้ 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามที่รายวิชานี้ต้องรบัผิดชอบ 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 
อาจารยผ์ู้สอนต้องถูกประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และอาจประเมินจากการทดสอบย่อยวา่
นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาท่ีสอนมากน้อยเพียงใด 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

 
ผู้สอนน าข้อมลูข้อเสนอแนะของนกัศึกษามาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอน หรือปรับปรุงสื่อเพื่อท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา
ได้ดีขึ้น และมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา   

 
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู้ ด้านท่ี 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านท่ี 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ ด้านท่ี 5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน  

 

1. การสัมภาษณ์นักศึกษาแบบสุ่ม  
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 

สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชาโดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5)  อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ มีการประชุมกลุ่ม
ผู้สอนในขั้นตอนก่อนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อเตรียมงานและตกลงในกติกาว่าด้วยการเรียนการสอนให้อาจารย์ทุกท่าน
แจ้งให้นักศึกษาเข้าใจตรงกัน และประชุมหลังการสอนเพื่อบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอน เพื่อวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
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