มคอ. ๓ รายละเอียดรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา

หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑.

รหัสและชื่อรายวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วทชว ๑๐๔
SCBI 104

๒.

จํานวนหน่ วยกิต

๑ (๐-๒-๑)

๓.

หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไปและวิชาพื้นฐาน

๔.

อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ ณัฐพล อ่อนปาน
อาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ ณัฐพล อ่อนปาน
อาจารย์ ฐิตินนั ท์ สําราญวานิช
อาจารย์ พหล โกสิ ยะจินดา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ชูวงศ์ เอื้อสุ ขอารี
อาจารย์ ระพี บุญเปลื้อง
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วัชรี พร ตฤณชาติวณิ ชย์
ศาสตราจารย์ สังวรณ์ กิจทวี
รองศาสตราจารย์ สมโภชน์ ศรี โกสามาตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อมรา นาคสถิตย์
รองศาสตราจารย์ อรุ ณี อหันทริ ก
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ ขศิริ วิชาศรี กรามส์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุพีชา คุม้ เกตุ
รองศาสตราจารย์ ธีราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เจนจิต คูดาํ รงสวัสดิ์
อาจารย์ กรวิศฏ์ ณ ถลาง
อาจารย์ เมธา มีแต้ม
อาจารย์รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์
อาจารย์ ศิรวิทย์ สิ ตปรี ชา
อาจารย์ สุรางค์ ชาญกําแหงเดชา

ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II

๕.

ภาคการศึกษา / ปี การศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
๒ / ๒๕๕๘ / ชั้นปี ที่ ๑

๖.

รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (ถ้ ามี)
ไม่มี

๗.

รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (ถ้ ามี)
ไม่มี

๘.

สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

๙.

วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑.

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นัก ศึ ก ษาจําแนกสิ่ ง มี ชี วิตในอาณาจัก รต่ างๆ ได้ บรรยายวัฏ จัก รชี วิต และความหลากหลายของ
สิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรต่างๆ ได้ บอกระยะของเซลล์สืบพันธุ์ อธิ บายระยะการเจริ ญของเอ็มบริ โอของเม่นทะเล กบ ไก่ และ
คน เปรี ยบเที ย บลักษณะ และการทํางานของระบบประสาทของสัต ว์ท้ งั มี และไม่ มีกระดู ก สันหลัง การหายใจและการ
ไหลเวียนเลือดได้ รวมทั้งสามารถประยุกต์ความรู ้ ที่ได้รับมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อป้ องกัน แก้ไขปั ญหา ส่ งเสริ ม และ
พัฒนาให้เกิดสิ่ งที่ดีงาม ถูกต้องขึ้นในตนเองและสังคม
๒.

วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุ งเนื้อหาวิชาให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบนั

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑.

คําอธิบายรายวิชา
ทักษะการจัดหมวดหมู่ของพืชและสัตว์ ทั้งสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และที่มีกระดูกสันหลัง การสร้างเซลล์
สื บพันธุ์ชีววิทยาของการเจริ ญ ระบบประสาทและการควบคุมการทํางานของร่ างกาย การไหลเวียนของเลือด
๒.

๓.

จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
-

การฝึ กปฏิบัติงานภาคสนาม / การฝึ กงาน
๒๘

การศึกษาด้ วยตัวเอง
๑๔

จํานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
๑ ชัว่ โมง / สัปดาห์

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
๑.

คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
แสดงออกซึ่ งพฤติ กรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมที่ วิญญูชนพึงมี อาทิ มี วินัย ความรั บผิดชอบ ความเมตตา
กรุ ณา ความซื่ อสัตย์สุจริ ต เสี ยสละ จิตสํานึ กต่อสังคม และตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์และเผยแพร่ วฒั นธรรมอันดี
งามของไทย
๑.๒ วิธีการสอน
- วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง (self-reflection)
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมภายในห้องเรี ยน

๒.

ความรู้
๒.๑ ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
- มีความรู ้หลักการและทฤษฏีของรายวิชามีความรู ้หลักการและทฤษฏีของรายวิชา ทักษะทางปฏิบตั ิการ
๒.๒ วิธีการสอน
- ปฏิบตั ิการ
- วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง (self-reflection)
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค
- สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
- การทํางานที่ได้รับมอบหมาย

๓.

ปัญญา
๓.๑ ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
- สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา
๓.๒ วิธีการสอน
- วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง (self – reflection)
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- สอบปลายภาค
- สอบข้อเขียน

๔.

ความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน
- ปฏิบตั ิการ
๔.๓ วิธีการประเมินผล

๕.

การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- คํานวณเชิงตัวเลข
๕.๒ วิธีการสอน
- วิเคราะห์จากผลการทดลอง
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ตรวจรายงานปฏิบตั ิการ

๖.

ทักษะพิสัย
๖.๑ ทักษะพิสัยทีต่ ้ องพัฒนา
๖.๒ วิธีการสอน

๖.๓ วิธีการประเมินผล

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑.

แผนการสอน

หัวข้ อ / รายละเอียด
สั ปดาห์
ที่
๑ ปฐมนิเทศ

๒

การศึกษาวิถีชีวติ สัตว์โลก (The Shape of
Life)

๓

ความหลากหลายของพืช ๑ (รวมแบคทีเรี ย
สาหร่ าย และฟังไจ)

๔

ความหลากหลายของพืช ๒ (พืชไร้ท่อ
ลําเลียง พืชมีท่อ ลําเลียงพืชมีเมล็ด และพืช
ดอก)

๕

ความหลากหลายของสัตว์ ๑ (โพรโตซัว
ฟองนํ้า ไนดาเรี ย หนอนตัวแบน และหนอน
ตัวกลม)

๖

ความหลากหลายของสัตว์ ๒ (หนอนปล้อง
สัตว์ขาปล้อง มอลลัสก์ เอ็คไคโนเดิร์ม)

๗

ความหลากหลายของสัตว์ ๓ สัตว์มีกระดูก
สันหลัง

๘

สอบกลางภาค

๙

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การเจริ ญของ
เอ็มบริ โอระยะต้นในเม่นทะเลและกบ

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
๓
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- บรรยาย
สื่ อการสอน
บรรยายและชมวีดิทศั น์
๓
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- บรรยายและปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน
วิดีทศั น์
๓
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน
ปฏิบตั ิการ
๓
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- บรรยาย
- ปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน
ปฏิบตั ิการ
๓
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน
ปฏิบตั ิการ
๓
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน
ปฏิบตั ิการ
๓
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน
- แบบทดสอบย่อย
๓
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ปฏิบตั ิการ
- วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง (selfreflection)
สื่ อการสอน
ข้อสอบกลางภาค
๓
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ปฏิบตั ิการ

ผู้สอน
อ.ณัฐพล อ่อนปาน

อ.ณัฐพล อ่อนปาน

อ.ฐิตินนั ท์ สําราญวานิช
อ.พหล โกสิ ยะจินดา
อ.พหล โกสิ ยะจินดา
อ. ปฐมพงษ์ แสงวิไล

อ.ณัฐพล อ่อนปาน

อ.ณัฐพล อ่อนปาน

อ.ณัฐพล อ่อนปาน

อ.ณัฐพล อ่อนปาน

อ.ชูวงศ์ เอื้อสุ ขอารี
อ.สุ รางค์ ชาญกําแหงเดชา

หัวข้ อ / รายละเอียด

สั ปดาห์
ที่

จํานวน
ชั่วโมง

๑๐

การเจริ ญของเอ็มบริ โอสัตว์ปีกและคน

๓

๑๑

ระบบประสาทและการทดสอบการรับ
ความรู้สึก

๓

๑๒

ระบบไหลเวียนเลือด

๓

๑๓

สอบปลายภาค

๓

๒.

ผู้สอน

อ.ชูวงศ์ เอื้อสุ ขอารี
อ.สุ รางค์ ชาญกําแหงเดชา

อ.ระพี บุญเปลื้อง

อ.ระพี บุญเปลื้อง

อ.ณัฐพล อ่อนปาน

แผนการสอนและการประเมินผล

TQF
๑
๒

ทักษะย่ อย
๑.๑
๒.๒

๓

๓.๑

๔
๕
๖

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
สื่ อการสอน
ปฏิบตั ิการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน
ปฏิบตั ิการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน
ปฏิบตั ิการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ปฏิบตั ิการ
สื่ อการสอน
ปฏิบตั ิการ
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
- วิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนด้วยตนเอง (selfreflection)
สื่ อการสอน
ข้อสอบปลายภาค

-

วิธีการประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมภายในห้องเรี ยน
สอบกลางภาค
สอบข้อเขียน
สอบปฏิบตั ิ
การทํางานที่ได้รับมอบหมาย
สอบปลายภาค
สอบข้อเขียน

สัปดาห์ ที่
๑๓
๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘,
๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓

๘, ๑๓

สั ดส่ วนของการประเมินผล
๐%
๖๐ %

๔๐ %
๐%
๐%
๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑.

เอกสารและตําราหลัก
๑. คู่มือปฏิบตั ิการชีววิทยา ๒
๒. รายงานปฏิบตั ิการชีววิทยา ๒
๓. หนังสื อชีววิทยา ๒

๒.

เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
๑. ประมวลรายวิชา วทชว ๑๐๔ ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา ๒
๒. เอกสารประกอบการบรรยายปฏิบตั ิการ

๓.

เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
๑. เอกสารประกอบการบรรยายปฏิบตั ิการ
๒. แบบฝึ กหัดออนไลน์ปฏิบตั ิการชีววิทยา ๒

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
๑.

กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
มีการประเมินโดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (eEvaluation) ในหัวข้อต่อไปนี้
๑. มีการบรรยาย อธิบายความสําคัญก่อนการทดลอง
๒. การทดลองเหมาะสมกับเวลา ไม่ส้ นั หรื อยาวเกินไป
๓. เนื้อหาการทดลองทําให้เข้าใจทฤษฏีได้มากขึ้น
๔. อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลองมีคุณภาพและเพียงพอ
๕. มีแบบฝึ กหัด รายงานที่ให้ฝึกทักษะการเขียน คิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมเพียงพอ
๖. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีปฏิวมั พันธุ์ช่วยกันเรี ยนรู ้กบั เพื่อนหรื อกลุ่ม
๗. มีการให้คะแนนตามความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ ของนักศึกษาในการทดลอง
๘. ให้เวลานักศึกษาได้ซกั ถาม แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์
๙. การสอนวิชานี้ทาํ ให้นกั ศึกษามีทกั ษะทางปฏิบตั ิการมากขึ้น

๒.

กลยุทธ์ การประเมินการสอน
๑. นักศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนโดยตอบแบบประเมินออนไลน์เมื่อสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนทั้งรายวิชา
๒. สังเกตจากประสิ ทธิภาพการทําปฏิบตั ิการของนักศึกษา
๓. สังเกตจากรายงานผลการทําปฏิบตั ิการของนักศึกษา

๓.

การปรับปรุ งการสอน
จัดการประชุมเพื่อนําผลการประเมินการเรี ยนการสอนรายวิชา วทชว ๑๐๒ มาเพื่อใช้ในการปรับปรุ งรู ปแบบ
การเรี ยนการสอนให้เหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพ

๔.

การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กําหนดให้มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยนตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของรายวิชาโดยใช้คะแนนการเข้า
ชั้นเรี ยน ทํางานเป็ นกลุ่ม และส่ งรายงานการอภิปรายผลการศึกษาปฏิบตั ิการ
๕.

การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
มีการเชิญประชุมอาจารย์ผสู ้ อน นักศึกษาช่วยสอนก่อนเปิ ดภาคการศึกษา

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
O

ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
วทชว ๑๐๔ ปฏิบตั ิการหลักชีววิทยา ๒

คุณธรรม จริยธรรม

๑


๒ ๓ ๔ ๕
 O O 

ความรู้

๑


๒ ๓
 O

๔
O

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความ
สั มพันธ์ ระหว่ าง
บุคคล. และความ
รับผิดชอบระหว่ าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตัวเลข
การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑ ๒ ๓
  O

๑ ๒
 O

๑


๔
O

๓
O

๔
O

๒ ๓
 O

๔


