มคอ. 3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาจุลชีววิทยา
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เป็ นวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ชุติมา แก้วกระจาย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบื้องต้น
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
ปรับปรุ งครั้งล่าสุ ด วันที่ 29 พ.ย. 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของ
สิ่ งมีชีวติ กาเนิดสิ่ งมีชีวติ และวิวฒั นาการโดยการคัดเลือกจากธรรมชาติ เซลล์และวัฏจักรเซลล์
การสื บพันธุ์ การเจริ ญเติบโต สารพันธุ กรรม และการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษ การจาแนก
ประเภทของสิ่ งมีชีวติ สิ่ งมีชีวติ กับสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีใหม่ทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจในวิชาชีววิทยาเบื้องต้น
2. เพื่อให้นกั ศึกษานาความรู ้ไปประยุกต์ใช้กบั วิชาอื่น ๆ โดยอาศัยหลักชีววิทยาพื้นฐาน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
คาอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของสิ่ งมีชีวติ กาเนิดสิ่ งมีชีวติ และวิวฒั นาการโดยการ
คัดเลือกจากธรรมชาติ เซลล์และวัฏจักรเซลล์ การสื บพันธุ์ การเจริ ญเติบโต สารพันธุ กรรม และการ
ถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษ การจาแนกประเภทของสิ่ งมีชีวติ สิ่ งมีชีวติ กับสภาพแวดล้อม
เทคโนโลยีใหม่ทางชีวภาพ
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

บรรยาย 45 ชัว่ โมง/ภาค

สอนเสริ ม

สอนเสริ มตามความ

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มีการฝึ กปฏิบตั ิ การศึกษาด้วยตนเอง

การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
90 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ น
รายบุคคล อาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายวิชาที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
(1) มีความซื่ อสัตย์ โดยเฉพาะความซื่ อสัตย์ต่อวิชาชี พ และความเคารพต่อหลักวิชาการ
และเคารพต่อข้อมูล-ข้อเท็จจริ งจากการค้นคว้า การวิเคราะห์ หรื อการทดลอง โดยไม่
พยายามบิดเบือนเพื่อหาประโยชน์แก่ตน
(2) มีวน
ิ ยั และความรับผิดชอบ
(3) ความเพียรและอุตสาหะ
1.2 วิธีการสอน
สอนโดยบรรยายและอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน โดยจัดการเรี ยนการสอนให้นกั ศึกษามี
ความเพียรพยายามในการเรี ยน นอกจากนี้ มีการมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบ รวมทั้ง
มุ่งเน้นให้นกั ศึกษามีความตรงต่อเวลา มีวนิ ยั ในชั้นเรี ยน และมีการเข้าชั้นเรี ยนสม่าเสมอ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยนและส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา
- ประเมินจากผลการสอบ
- ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการตอบคาถามในชั้นเรี ยน
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
(1) มีความเข้าใจ เนื้ อหา หลักการ และทฤษฏีดา้ นจุลชี ววิทยา และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความสามารถในการปฏิบต
ั ิการ ทดลอง และศึกษาค้นคว้าตามกระบวนวิธีทางจุล
ชีววิทยาได้
(3) สามารถรับทราบ และทาความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่มีผลต่อวิชาชีพของตนได้
(4) เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ขอ
้ มูลและอภิปรายผลงานวิจยั พร้อมทั้งสามารถเขียน

ผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม กระบวนการสื บค้น การนาเสนอรายงาน
ที่มอบหมายให้คน้ คว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและ
ทฤษฏี
- ประเมินจากการนาเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวจ
ิ ารณญาณและเป็ นระบบ
(2) สามารถบ่งชี้ แยกแยะ และสรุ ปประเด็นปั ญหาได้อย่างแม่นยา
(3) สามารถสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ นามาแยกแยะ ประมวลอย่างเป็ นระบบ และใช้
ประกอบการตัดสิ นใจเพื่อการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถสรุ ปประเด็นคาตอบ หรื อหนทางการแก้ปัญหา เพื่อสื่ อสารให้ผอ
ู ้ ื่นเข้าใจได้
(5) สามารถนาองค์ความรู ้ต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้
3.2 วิธีการสอน
- อภิปรายกลุ่ม
- การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
- มอบหมายงานค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง นาเสนอผลงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์จริ ง
- วัดผลจากงานที่คน้ คว้าและนาเสนอผลงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
(1) มีทกั ษะการวางแผน และจัดลาดับความสาคัญ
(2) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
สามารถให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของ
ผูน้ าหรื อในฐานะของผูร้ ่ วมทีมทางาน

(3) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) คุณสมบัติในการเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งรับฟัง
ความเห็นจากผูอ้ ื่น และสามารถนาความเห็นที่หลากหลายมาสังเคราะห์เป็ นแนวคิดที่
เหมาะสมสาหรับการสร้างความสาเร็ จร่ วมกัน
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และวิเคราะห์งานรายบุคคล
- การนาเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นที ม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการออกแบบการทดลอง และสามารถใช้เทคนิคคัดกรองข้อมูลทาง
คณิ ตศาสตร์ และสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณ
และคุณภาพ
(2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) ทักษะการเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มบุคคล
ใช้สื่อเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
(4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า วิจยั การศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทารายงาน โดยเน้นการนาตัวเลขหรื อ
มีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน และรู ปแบบการนาเสนอด้วยสื่ อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1-2

หัวข้อ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน

จานวน
ชัว่ โมง
6

สารประกอบทางเคมีในสิ่ งมีชีวติ
- คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน
- วิตามิน กรดนิวคลีอิก
3-4

การกาเนิดของสิ่ งมีชีวติ และวิวฒั นาการ

6

- ทฤษฎีกาเนิดสิ่ งมีชีวติ
- คุณสมบัติของสิ่ งมีชีวิต
- วิวฒั นาการของสิ่ งมีชีวติ
5

เซลล์

3

- เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์
- การแบ่งเซลล์

6

การสื บพันธุ์
- การสื บพันธุ์ของพืชและสัตว์
- การสื บพันธุ์ของคน

3

7

การเจริ ญเติบโต

3

- การเจริ ญเติบโตของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง- สัตว์มีกระดูกสันหลัง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน/สื่ อที่ใช้
บรรยาย การตั้ง
คาถาม การเรี ยนรู้
โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีและ
เอกสาร
ประกอบการสอน
บรรยาย การตั้ง
คาถาม การเรี ยนรู้
โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี และ
เอกสาร
ประกอบการสอน
บรรยายการตั้ง
คาถาม และ
เอกสาร
ประกอบการสอน
บรรยายและ
อภิปราย
ยกตัวอย่าง /
เอกสาร
ประกอบการสอน
บรรยายและ
อภิปราย
ยกตัวอย่าง /
เอกสาร
ประกอบการสอน

8-9

พันธุศาสตร์

6

บรรยายและ
อภิปรายพร้อม
ยกตัวอย่าง

6

บรรยายและ
อภิปราย
ยกตัวอย่าง /
เอกสาร
ประกอบการสอน

6

บรรยายและ
อภิปราย
/เอกสาร
ประกอบการสอน

6

อภิปราย รายงาน

- สารพันธุกรรมและรหัสชีวติ
- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุ กรรม
10-11

- หมู่เลือด ABO
สิ่ งมีชีวติ กับสภาพแวดล้อม
- ระบบนิเวศ องค์ประกอบของระบบนิเวศ
การถ่ายทอดพลังงาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งมีชีวติ ที่อยูร่ ่ วมกัน
ในระบบนิเวศ

12-13

14-15

16

- การหมุนเวียนสารในระบบนิเวศ
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
การจาแนกประเภทของสิ่ งมีชีวติ
- อาณาจักรมอเนอรา
- อาณาจักรฟังไจ
- อาณาจักรโพรทิสตา
- อาณาจักรสัตว์
- อาณาจักรสัตว์
เทคโนโลยีใหม่ทางชีวภาพ
- เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
- เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
- เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
สอบปลายภาค

2.แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรี ยนรู้
วิธีการประเมิน
1

1.1.2, 1.1.3,
2.1.1, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.2

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2
สอบกลาภาค
ทดสอบย่อยครั้งที่ 3

สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
3
10%
5
10%
8
20%
11
10%

2

ทดสอบย่อยครั้งที่ 4
สอบปลายภาค
ค้นคว้า นาเสนอ
รายงาน
ส่ งงานตามที่มอบหมาย
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรี ยน

2.1.2, 2.1.4,
3.1.3, 5.1.4

3

1.1.2, 3.1.4

13
16
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

10%
20%
10%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
โครงการตาราวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์มูลนิธิ สอวน. 2554. ชีววิทยา 3. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุ งเทพฯ.
145 หน้า.
โครงการตาราวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2554. ชีววิทยา 1. พิมพ์ครั้งที่ 7 . กรุ งเทพฯ :
ด่านสุ ทธาการพิมพ์. 332 หน้า.
ปรี ชา สุ วรรณพินิจและนงลักษณ์ สุ วรรณพินิช. 2553. ชีววิทยา 2. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 1,276 หน้า.
ธนิดา ยงยืน. 2558. เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยาเบื้องต้น. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา.
Campbell, M.K. and Farrell, S.O. 2011. Biochemistry (แปลโดย คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์). กรุ งเทพ : เซนเกจ เลินนิ่ง. 743 หน้า
Raven, P.H., Johnson, G.B., Losos, J.B. and Singer, S.R. 2005. Biology. 7th ed. New York, America.
McGraw-Hill companies.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
โครงการตาราวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ มูลนิธิ สอวน. 2555. ชีววิทยา สัตววิทยา 2. พิมพ์ครั้งที่ 7
มูลนิธิ สอวน. 191 หน้า
ดาวัลย์ ฉิ มภู่ . 2553. ชีวเคมี. พิมพ์ครั้งที่ 4 . กรุ งเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 534 หน้า.
อัจฉริ ยา รังษิรุจ. 2555. วิวฒั นาการ : จากทฤษฎีสู่การประยุกต์. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ. 329 หน้า.
สมพร ประเสริ ฐส์ ่ งสกุล. 2552. การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยือ่ กับการปรับปรุ งพันธุ์พืช. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุ งเทพฯ :
โฟร์ เพซ. 127 หน้า.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน โดยจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอนดังนี้
- ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา
หลังจากเสร็ จสิ้ นกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวัง
จากการเรี ยนรู้ในวิชาได้จาก การใช้ขอ้ สอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชาเพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี

มคอ. 3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / สาขาจุลชีววิทยา
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
4031102 ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบื้องต้น
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต (0-3-0)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต เป็ นวิชาบังคับ
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
อาจารย์ชุติมา แก้วกระจาย
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรี ยน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรี ยนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
4031101 ชีววิทยาเบื้องต้น
8. สถานที่เรี ยน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

9. วันที่จดั ทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
ปรับปรุ งครั้งล่าสุ ด วันที่ 29 พ.ย. 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้กล้อจุลทรรศน์ การทดสอบของคาร์ โบไฮเดรต ลิปิด โปรตีน
มีความเข้าใจในเรื่ องเซลล์และ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อของสิ่ งมีชีวติ การจัดจาแนกประเภทของ
สิ่ งมีชีวติ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1. เพื่อให้มีความรู ้พ้นื ฐานทางชีววิทยา
2. เพื่อให้เข้าใจหลักการทดลองทางชีววิทยา ตลอดจนการใช้เครื่ องมือ และอุปกรณ์ทาง
ชีววิทยา และปฏิบตั ิการทดลองได้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการเรื่ องการใช้กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบทางเคมีในสิ่ งมีชีวติ เซลล์และการ
แบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อของสิ่ งมีชีวิต การจาแนกสิ่ งมีชีวติ

2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มีการบรรยาย แต่มีการ สอนเสริ มตามความ ปฏิบตั ิการ 45
ไม่มี
อธิ บายขั้นตอนการฝึ ก
ต้องการของ
ชัว่ โมงต่อภาค
ปฏิบตั ิการ
นักศึกษา
การศึกษา
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ น
รายบุคคลอาจารย์ประจารายวิชา ให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายวิชาที่ตอ้ งการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
(1) มีความซื่ อสัตย์ โดยเฉพาะความซื่ อสัตย์ต่อวิชาชีพ และความเคารพต่อหลักวิชาการ
และเคารพต่อข้อมูล-ข้อเท็จจริ งจากการค้นคว้า การวิเคราะห์ หรื อการทดลอง โดยไม่
พยายามบิดเบือนเพื่อหาประโยชน์แก่ตน
(2) มีวนิ ยั และความรับผิดชอบ
(3) ความเพียรและอุตสาหะ
1.2 วิธีการสอน
- ฝึ กปฏิบตั ิ
- การแก้ปัญหา และอภิปรายกลุ่มย่อย
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยนและส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตและตรงเวลา
- ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการทาการทดลองและการอภิปรายกลุ่ม
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ตอ้ งได้รับ
(1) มีความเข้าใจ เนื้อหา หลักการ และทฤษฏีดา้ นจุลชีววิทยา และสามารถนาไป

ประยุกต์ใช้ได้
(2) มีความสามารถในการปฏิบตั ิการ ทดลอง และศึกษาค้นคว้าตามกระบวนวิธีทางจุล
ชีววิทยาได้
(3) สามารถรับทราบ และทาความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิชาการ
ที่มีผลต่อวิชาชีพของตนได้
(4) เข้าใจและสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลและอภิปรายผลงานวิจยั พร้อมทั้งสามารถเขียน
ผลงานวิจยั ที่มีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
การแก้ปัญหา การอภิปราย การระดมสมอง การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม และการ
ปฏิบตั ิการ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- แบบทดสอบที่เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ
- ประเมินจากการปฏิบตั ิการ ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและเป็ นระบบ
(2) สามารถบ่งชี้ แยกแยะ และสรุ ปประเด็นปั ญหาได้อย่างแม่นยา
(3) สามารถสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ นามาแยกแยะ ประมวลอย่างเป็ นระบบ และใช้
ประกอบการตัดสิ นใจเพื่อการแก้ไขปั ญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) สามารถสรุ ปประเด็นคาตอบ หรื อหนทางการแก้ปัญหา เพื่อสื่ อสารให้ผอู ้ ื่นเข้าใจได้
(5) สามารถนาองค์ความรู ้ต่าง ๆ มาบูรณาการเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้
3.2 วิธีการสอน
- อภิปรายกลุ่ม
- การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
- การปฏิบตั ิการและการแก้ปัญหา
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์และฝึ กทักษะในการทดลอง
- วัดผลจากรายงานหลังจากการปฏิบตั ิการ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
(1) มีทกั ษะการวางแผน และจัดลาดับความสาคัญ
(2) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
สามารถให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของ
ผูน้ าหรื อในฐานะของผูร้ ่ วมทีมทางาน
(3) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(4) คุณสมบัติในการเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งรับฟัง
ความเห็นจากผูอ้ ื่น และสามารถนาความเห็นที่หลากหลายมาสังเคราะห์เป็ นแนวคิดที่เหมาะสม
สาหรับการสร้างความสาเร็ จร่ วมกัน
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานรายกลุ่ม และวิเคราะห์งานรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานที่ทา และพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ทักษะการออกแบบการทดลอง และสามารถใช้เทคนิคคัดกรองข้อมูลทาง
คณิ ตศาสตร์ และสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แปลความหมายของข้อมูลทั้งเชิงปริ มาณ
และคุณภาพ
(2) มีทกั ษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(3) ทักษะการเลือกและใช้รูปแบบการนาเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มบุคคล
ใช้สื่อเพื่อการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์
(4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า วิจยั การศึกษา
อย่างต่อเนื่ อง
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และทารายงาน โดยเน้นการนาตัวเลข

หรื อมีสถิติอา้ งอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่ อถือ
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงานผลการปฏิบตั ิการ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1-3

หัวข้อ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน

จานวน
ชัว่ โมง
9

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน/สื่ อที่ใช้
โดยใช้สื่อวิดีทศั น์
และปฏิบตั ิการ
ทดลอง

12

ปฏิบตั ิการทดลอง

- ส่ วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์
- การใช้กล้องจุลทรรศน์
- การวัดขนาดวัตถุภายใต้กล้องจุลทรรศน์
4-7

สารประกอบทางเคมีในสิ่ งมีชีวติ
- การทดสอบคาร์ โบไฮเดรต
- การทดสอบไลปิ ด
- การทดสอบโปรตีน

8

โครงสร้างของเซลล์

3

ปฏิบตั ิการทดลอง

9
10

การแบ่งเซลล์แบบไมโทซี ส
การแบ่งเซลล์แบบไมโอซี ส

3
3

ปฏิบตั ิการทดลอง
ปฏิบตั ิการทดลอง

11

เนื้อเยือ่ พืช และเนื้อเยือ่ สัตว์

3

ปฏิบตั ิการทดลอง

3

ปฏิบตั ิการทดลอง

12

- อาณาจักรมอเนอรา

- อาณาจักรฟังไจ
13
14
15
16

- อาณาจักรโพรทิสตา
- อาณาจักรพืช
- อาณาจักรสัตว์

3
3
3
สอบปลายภาค

2.แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรี ยนรู้
วิธีการประเมิน
1
2

3

ปฏิบตั ิการทดลอง
ปฏิบตั ิการทดลอง
ปฏิบตั ิการทดลอง

2.1.1, 3.1.1,
3.1.2
1.1.1, 1.1.3,
1.1.2, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4,
3.1.3, 3.1.4,
4.1.1, 5.1.4
1.1.2, 4.1.4

สัปดาห์ที่
ประเมิน
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
30%

ค้นคว้า ทาการทดลอง
รายงาน ส่ งงานตามที่
มอบหมาย

ตลอดภาค
การศึกษา

60%

การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย
เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรี ยน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

สอบปลายภาค

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สาขาชีววิทยาประยุกต์. 2554. ปฏิบตั ิการชีววิทยาเบื้องต้น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา.
Campbell, N. A. and Reece, J.B. 2005. Biology. 7th Edition. San Francisce, The Benjamin/Cummings Publishing Company

Mader, S.S. 1996. Biology. 5th ed. . United States of America, Times Mirror Company
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
บพิธ จารุ พนั ธุ์และนันทพร จารุ พนั ธุ์. 2550. โพรโทซัวในแหล่งน้ าจืด. กรุ งเทพฯ : มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์. 214 หน้า.
Perry, J.W. and Morton, D. 1998. Photo atlas for botany. United State of America, Wadsworth
publishing company.
Raven, P.H., Johnson, G.B., Losos, J.B. and Singer, S.R. 2005. Biology. 7th ed. New York, America.
McGraw-Hill companies.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยนและประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษาและรายงาน
3. การปรับปรุ งการสอน
หลังจากประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการเรี ยนการสอน โดยจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมองและหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุ งการสอนดังนี้
- ปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จากการสังเกตพฤติกรรมและสุ่ มตรวจงาน

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นโดยปรับปรุ งการสอนทุก 3 ปี

