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ตารางสอนวิชา SCBI 113 ภาคต้ น ปี การศึกษา 2556
ลําดับ
1
(20%)
2
(20%)
3
(20%)
4
(20%)
5
(20%)

หัวข้ อ
Cells and organelles
Energy in living systems

Genetics
Evolution & Behavior
Ecology & Environment
Component
Total Hours

การประเมินผล
ผู้ประสานงาน
เอกสารอ้ างอิง

SI / PI (ราชบุรี)
PY / DT / VS
วันพุธ
วันพุธ
ห้ อง L1-101 325 คน
ห้ อง L1-102 314 คน
เวลา 08.30 – 10.20 น.
เวลา 10.30 – 12.20 น.
5, 12, 19 มิ.ย.
5, 12, 19 มิ.ย.
อ.ฐิตินนั ท์ สําราญวานิช
อ.พหล โกสิ ยะจินดา
(6 ชม.)
(6 ชม.)
26 มิ.ย., 3, 10 ก.ค.
26 มิ.ย., 3, 10 ก.ค.
อ.ฐิตินนั ท์ สําราญวานิช
อ.พหล โกสิ ยะจินดา
(6 ชม.)
(6 ชม.)
สอบกลางภาค วันที่ 29 กรกฏาคม - 2 สิ งหาคม 2556 หัวข้อ 1 และ 2 รวม 80 คะแนน
17, 24 ก.ค., 7 ส.ค.
17, 24 ก.ค., 7 ส.ค.
อ.ชูวงศ์ เอื้อสุ ขอารี
อ.เมธา มีแต้ม
(6 ชม.)
(6 ชม.)
14, 21, 28 ส.ค.
14, 21, 28 ส.ค.
อ.ณัฐพล อ่อนปาน
อ.อมรา นาคสถิตย์
(6 ชม.)
(6 ชม.)
4, 11, 18 ก.ย.
4, 11, 18 ก.ย.
อ.ณัฐพล อ่อนปาน
อ.เจนจิต คูดาํ รงสวัสดิ์
(6 ชม.)
(6 ชม.)
30 ชัว่ โมง
30 ชัว่ โมง
สอบปลายภาค วันที่ 23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 หัวข้อ 3, 4 และ 5 รวม 120 คะแนน

RA / BM / PI
ห้ อง ศ.ชัชวาล 393 คน
อ.พหล โกสิ ยะจินดา
อ.พหล โกสิ ยะจินดา

อ.วัชรี พร ตฤณชาติวณิ ชย์
อ.ประหยัด โภคฐิติยกุ ต์
อ.ประหยัด โภคฐิติยกุ ต์

การสอบกลางภาค 40% และการสอบปลายภาค 60%
ดร.พหล โกสิ ยะจินดา
pahol.kos@mahidol.ac.th
ดร.ศิรวิทย์ สิ ตปรี ชา
siravit.sit@mahidol.ac.th
1. ชีววิทยา 1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล 2551 หนังสื อมีจาํ หน่ายที่อาคาร SC-3 ห้อง SC3-306 (เตรี ยมปฏิบตั ิการ)
2. Campbell, N.A. and Reece, J.B. (2005) “Biology”. 7th Ed. Pearson Education.
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การออกข้ อสอบ
 ขอความกรุ ณาให้อาจารย์ผสู้ อนใน Topic เดียวกันของทั้งสองกลุ่มได้โปรดคัดเลือกข้อสอบร่ วมกันให้เรี ยบร้อยก่อนส่ ง
ให้ภคั จิราพิมพ์
 ข้อสอบอาจเป็ นปรนัยทั้งหมดหรือปรนัย 4 ตัวเลือก เป็ น 2/3 และที่เหลือ 1/3 อาจเป็ นจับคู่ เติมคํา หรื ออัตนัยสั้นๆ
หัวข้อเรื่ องที่ 1 =
40 คะแนน
หัวข้อเรื่ องที่ 2 =
40 คะแนน
หัวข้อเรื่ องที่ 3 =
40 คะแนน
หัวข้อเรื่ องที่ 4 =
40 คะแนน
หัวข้อเรื่ องที่ 5 =
40 คะแนน
รวม =
200 คะแนน
กําหนดส่ งข้ อสอบ
 ส่ งข้ อสอบกลางภาคพร้ อมเฉลย (ส่ วนปรนัย) ภายในวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2556 ที่คุณภัคจิราห้องธุรการ
 ส่ งข้ อสอบปลายภาคพร้ อมเฉลย (ส่ วนปรนัย) ภายในวันพุธที่ 11 กันยายน 2556 ที่คุณภัคจิราห้องธุรการ

