
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชาชีววิทยา 
หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 4031103  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (Biology Laboratory 1) 
 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
 1 หน่วยกิต (0-3-0) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

            เปิดสอนให้กับหลักสูตร ครศุาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาฟิสิกส์ 
              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                        บังคับ                            เลือก 

                        

              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   

        หมวดวิชาเฉพาะ  
    กลุ่มวิชา                       

                          พ้ืนฐาน    บังคับ   เลือก 
         เฉพาะด้าน                       บังคับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 
     เอก         บังคับ    เลือก 
     โท          บังคับ    เลือก     
     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          หมวดวชิาเลือกเสรี 
 



 2 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอน  ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทร์กุล 
     

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที ่1/2559   ชัน้ปีที่ 1 

 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(   

  ไม่มี 
      มี      
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
       ไม่มี 

     มี    รายวชิาชีววิทยา 1 
 

8. สถานที่เรียน   

    ห้องบรรยาย 

    ห้องปฏิบัติ 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่  ........... เดือน .......................................   พ.ศ..............  

   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ 23  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559  
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หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 หลังจากท่ีเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา 1 แล้ว 
 1. นักศึกษาสามารถอธิบายวิธีทดสอบคุณสมบัติของสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต และวิเคราะห์ผลการ
 ทดสอบได้อย่างถูกต้อง 
 2. นักศึกษาสามารถใช้กล้องจุลทรรศน์ศึกษาเซลล์ชนิดต่างๆ และสามารถอธิบายส่วนประกอบ ของ
 กล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้องได้อย่างถูกต้อง 
 3. นักศึกษาสามารถระบุและอธิบายโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ได้อย่างถูกต้อง 
 4. นักศึกษาสามารถระบุและอธิบายระยะของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสได้อย่างถูกต้อง 
 5. นักศึกษาสามารถระบุส่วนประกอบและอธิบายหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชและเนื้อเยื่อสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
 6. นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 7. นักศึกษาสามารถอธิบายกระบวนการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 8. นักศึกษาสามารถจ าแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
  เพ่ือปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมทันสมัย และเพ่ือให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตร
 มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
   ปฏิบัติการเรื่องคุณสมบัติของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก และวิตามินที่พบในชีวิตประจ าวัน 
ปฏิบัติการเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การเจริญเติบโต การ
จ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิตที่พบในท้องถิ่น 
 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

- 
45 ชั่วโมง /  

ภาคการศึกษา 
30 ชั่วโมง /  

ภาคการศึกษา 
สอนเสริมเฉพาะ

รายบุคคลแล้วแต่กรณี 
 

3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     1 ชั่วโมง/สัปดาห์   
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หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
(1)  มีวินัย  มีความตรงต่อเวลา  ปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบและข้อบังคับขององค์กร
และสังคม 
(2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(3)  ตระหนักในคณุค่าและคณุธรรม 
จริยธรรม  เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุริต 
(4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของ
ผู้อื่น  และสามารถท างานเป็นทีม 

1. อาจารย์ผูส้อนสอดแทรกเรื่อง
คุณธรรม จรยิธรรมในการสอนเพือ่ 
- ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา 
ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
- ปลูกฝังให้นักศึกษามีความรับผดิชอบ
โดยการท างานกลุ่ม 
- ปลูกฝังให้นักศึกษามีความซื่อสัตย์ 
 

1. ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษา
ในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม
ก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการ
แต่งกายที่ตรงตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
2. ประเมินผลความรับผิดชอบในการ
ท างานกลุ่ม 
3. ประเมินความซื่อสตัย์จากการไม่ทุจริต
ในการสอบ การรายงานผลการปฏิบัติการ
ทดลอง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
4. สังเกตพฤติกรรมการมีประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
 

 

2.  ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

2. ความรู้ที่ต้องไดร้ับ  
(1)  มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ
หลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหาที่
ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปญัหา เข้าใจและ
อธิบายความต้องการทางชีววิทยารวมทั้ง
ประยุกตค์วามรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
ชีววิทยา รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม 

ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นให้
นักศึกษาไดล้งมือปฏิบัตจิริง พร้อมทั้ง
ค้นคว้า ซักถาม และอภิปรายผลการ
ทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาใน
แต่ละบทเรียน 

-  สอบข้อเขียนด้วยข้อสอบที่เน้น
หลักการและกระบวนการทดลอง 
- สอบปฏิบัต ิ
-  ประเมินจากการน าเสนอรายงานผล
การทดลอง ผลการค้นคว้าข้อมูล หรือ
กรณีศึกษา  
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3.  ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ 

ให้นักศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่ก าหนด 
แล้วน ามาเขยีนสรุปเป็นรายงาน 

- สอบข้อเขียนโดยเน้นข้อสอบที่มกีาร
วิเคราะหผ์ลการทดลอง  
- ประเมินผลจากการวิเคราะห์อภปิราย
ผลการทดลองของแต่ละปฏิบตัิการ 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุม่คนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) มีความรับผดิชอบในการกระท าของ
ตนเองและรับผดิชอบในงานกลุ่ม 

-  แบ่งกลุ่มเพื่อท าปฏบิัติการ 
-  แบ่งกลุ่มค้นคว้าตามหัวข้อท่ีก าหนด 
 
 

-  ประเมินจากพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีมในระหว่างปฏิบตัิการ 
- ประเมินจากการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการค้นคว้าหัวข้อท่ีก าหนด 
 

 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ต้องพัฒนา       
(1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และการ
ค านวณ 
(2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้หลักการทางชีววิทยา 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพท้ัง
ปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 
ค่าที่จ าเป็นในการท างานด้านชีววิทยา  
(4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยี
สื่อสาร อย่างเหมาะสม 
 

-  ให้นักศึกษาท าปฏิบัติการแล้วเขยีน
รายงานผลการทดลอง โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นควา้
ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อน ามาสนับสนุนหรือ
วิเคราะหผ์ลการทดลอง 
- ให้มีการน าเสนอและอภิปรายผลการ
ทดลองในบางกรณ ี  
- ให้มีการน าเสนอรายงานตามหัวข้อที่
ก าหนด 

-  ประเมินจากรายงานผลการทดลอง 
และรายงานตามหัวข้อท่ีก าหนด 
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6.  ทักษะการจัดการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา 
(1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ 
 

ทักษะการจัดการเรยีนรู้ท าได้ใน
ระหว่างการสอนในรายวิชา โดยจดัการ
เรียนการสอนที่มรีูปแบบหลากหลาย
ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) กึ่ง
ทางการ (Non formal) และไมเ่ปน็
ทางการ (Informal)  สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนท่ีมีความสามารถ
ต่างกันได้หลากหลาย  และสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องในการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  

-  ประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ใน
รายวิชา 
-  ประเมินจากความสามารถในการน า
ความรู้จากรายวิชาเอกท่ีเกี่ยวข้องมาจัด
กิจกรรมหรือจัดโครงการ ที่จะน าไปใช้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 

ค่านิยม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 

12 ประการ 

(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

1 การใช้กล้องจุลทรรศน ์

 
3 - Pre-test 

- แจกแนวการจัดการเรียนรู้ 
ช้ีแจงให้เข้าใจตรงกัน 
- ปฏิบัติการทดลองเรื่อง  
การใช้กล้องจุลทรรศน ์

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4 และ 
8 

2 สารเคมีในสิ่งมีชีวิต (ตอนท่ี 1 )    
การทดสอบคาร์โบไฮเดรต ลิพดิ 
โปรตีน  
 

3 ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่องสารเคมีในสิ่งมีชีวิต   
(ตอนที่ 1 ) การทดสอบ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4, 8 
และ 9 

3 สารเคมีในสิ่งมีชีวิต (ตอนท่ี 2 )    
การทดสอบกรดนิวคลีอิก  
 
 

3 ปฏิบัติกาทดลอง            
เรื่อง สารเคมีในสิ่งมีชีวิต  
(ตอนที่ 2 ) การทดสอบกรด
นิวคลีอิก 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4, 8 
และ 9 

4 โครงสร้าง ขนาด และชนิดของเซลล ์
- ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะเซลลพ์ืช
กับเซลล์สตัว์ 
 

3 ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่อง โครงสร้าง ขนาด และ
ชนิดของเซลล ์
 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4, 8 
และ 9 

5 การแบ่งเซลล์ แบบ mitosis ของราก
หอม  
 
 

3 ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่อง การแบ่งเซลล์ แบบ 
mitosis ของรากหอม  
 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4, 8 
และ 9 

6 การแบ่งเซลล์ แบบ meiosis ของ
ดอกกุยช่าย 
 
 

3 ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่อง การแบ่งเซลล์ แบบ 
meiosis ของดอกกุยช่าย 
 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4, 8 
และ 9 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 
12 ประการ 

7 
 

การศึกษาลักษณะของเนื้อเยื่อพืช  
- ศึกษาลักษณะของเนื้อเยื่อเจรญิ 
ศึกษาลักษณะของเนื้อเยื่อถาวร 
 

3 ปฏิบัติการทดลอง            
เรื่อง การศึกษาลักษณะของ
เนื้อเยื่อพืช  

 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4, 8 
และ 9 

8 
 

สอบกลางภาค 
 
 

3 ข้อสอบอัตนัยและปรนัย 
 
 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1,  และ 
5.1 

ข้อ 4, 8 
และ 9 

9 การศึกษาลักษณะของเนื้อเยื่อสัตว์  
-  เนื้อเยื่อบผุิว 
-  เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน  
- เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ 

3 ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่อง การศึกษาลักษณะของ
เนื้อเยื่อสัตว ์
 

 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4 และ 
8 

10 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโดยไม่อาศัย
เพศ 
 
 

3 ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่อง การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
โดยไม่อาศัยเพศ 
 

 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4 และ 
8 

11 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตโดยอาศัย
เพศ 
 
 

 

3 ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่อง การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
โดยอาศัยเพศ 
 

 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4, 8 
และ 9 

12 การศึกษาการเจรญิพัฒนาของพืชดอก 
 
 
 
 

3 ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่องการศึกษาการเจรญิพัฒนา
ของพืชดอก 
 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 
5.1 และ 
6.1 

ข้อ 4, 8 
และ 9 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

กิจกรรมการเรียน      
การสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 
12 ประการ 

13 การศึกษาการเจรญิพัฒนาของสัตว์ 
 
 
 
 

3 ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่อง การศึกษาการเจรญิ
พัฒนาของสัตว์ 
 
 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 5.1 
และ 6.1 

ข้อ 4, 8 และ 
9 

14 การจ าแนกของสิ่งมีชีวิต 
- อาณาจักรโมเนอรา 
- อาณาจักรโปรตสิตา 
- อาณาจักรฟังไจ 

3 1. น าเสนอรายงานการค้นคว้า 
2. ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่อง การจ าแนกของสิ่งมีชีวิต 
- อาณาจักรโมเนอรา 
- อาณาจักรโปรตสิตา 
- อาณาจักรฟังไจ 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 5.1 
และ 6.1 

ข้อ 4, 8 และ 
9 

15 การจ าแนกของสิ่งมีชีวิต 
- อาณาจักรพืช 
- อาณาจักรสตัว ์
 

3 1. น าเสนอรายงานการค้นคว้า 
2. ปฏิบัติการทดลอง          
เรื่อง การจ าแนกของสิ่งมีชีวิต 
- อาณาจักรพืช 
- อาณาจักรสตัว ์

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1, 4.1, 5.1 
และ 6.1 

ข้อ 4, 8 และ 
9 

16 
 

- สอบปฏิบัติการ 
- Post-test 
 

 - ข้อสอบอัตนัย 
 

ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1และ 5.1 

ข้อ 2 และ 6 

17 สอบปลายภาค  ข้อสอบอัตนัยและปรนัย ข้อ 1.1, 2.1, 
3.1และ 5.1 

ข้อ 2 และ 6 

หมายเหตุ  ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมิน 
(รวม 100%( 

1.1  มีวินัย  มีความตรงต่อเวลา ปฏบิัติตามกฎระเบยีบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม 
1.2  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.3  ตระหนักในคณุคา่และคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัยส์ุจริต 
1.4 เคารพสิทธแิละรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น และสามารถท างานเป็นทมี 
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงาน 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และการค านวณค่าที่จ าเป็นในการ
ท างานด้านชีววิทยา  

- การเช็คช่ือ 
- การแต่งกาย การเข้าช้ัน
เรียน และการส่งงาน  
- การปฏิบัตติามข้อตกลงใน
การใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 
- การปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ 

 10% 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
ในกลุ่ม 
4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้หลักการทางชีววิทยา 
5.3  สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธภิาพทั้งปากเปล่าและการเขียน 
พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

- ตรวจผลงาน/รายงานการ
สืบค้นข้อมลูตามหัวข้อที่ได้
มอบหมาย 
- การน าเสนอผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
- ตรวจรายงานผลปฏิบตัิการ 

 30% 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปญัหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทาง
ชีววิทยา รวมทั้งประยุกตค์วามรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
กับการแกไ้ขปญัหา 
2.3  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางชีววิทยา รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

การสอบ 
- กลางภาค 
- ปลายภาค 
- สอบปฏิบัต ิ

 60% 
25% 
25% 
10% 

หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไมจ่ าเป็นต้องประเมินทุกสัปดาห์ 
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หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 

 เอกสารปฏิบัติการชีววิทยา 1 (4031103) 

2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

 - 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ภรณี  อุทโยภาศ. (2541). ชีววิทยาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ:ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.  

ภาควิชาชีววิทยา. (2541). ปฏิบัติการชีววิทยา. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ภูวดล  บุตรรัตน.์ (2543). โครงสร้างภายในของพืช. กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช. 
สุพจน์  ใช้เทียมวงศ์  วราภรณ์  กิจวิระยะ และยุพา  วรยศ. (2542). หลักชีววิทยา. กรุงเทพฯ:    
                 ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
Audeserk, T., Audeserk, R., & Byers, B., E. (2005). Biology. Life on Earth (7th ed.).  
 USA: Pearson Prentice Hall. 
Campbell, N. A., Reece, J. B., Mitchell, L. G. & Taylor, M. R. (2003). Biology : Concepts & 
  Connection (4th ed.). Sanfrancisco: Benjamin Cummings. 
Freeman, S. (2005). Biological Science (2nd ed.). USA: Pearson Prentice Hall.  

Mader, S.S. (2004). Biology (8th ed.). New York: McGraw – Hill. 
Nebel, B.J., & Wright, R.T. (2005). Environmental lecture notes. Retrieved April 5, 2005, from 
http: apesnature.Homestead.com/lecture~ns4.html. 
Purves, W. K., Sadava, D., Orians, G. H. & Heller, H. C. (2001). Life. The Science of Biology (6th 
ed.). USA: Sinauer Associates. 
Solomon, E. P., Berg, L. R. & Martin, D. W. (2002). Biology (6th ed.). USA: Thomson Learning. 
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หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ในการเก็บข้อมลูเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 

 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
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หมวดอื่นๆ  

 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 - 

 

2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน      

 - 

 

 


