
มคอ.๓   
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหิดล 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาชีววิทยา  
 

หมวดท่ี๑ขอ้มลูทัว่ไป 
 

๑. รหสัและช่ือรายวิชา   
ภาษาไทย  วทชว ๑๐๙  ชีววิทยาเชิงบรูณาการ 
ภาษาองักฤษ  SCBI 109  Integrated  Biology 
 

๒. จาํนวนหน่วยกติ   ๓ (๓-๐-๖) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลกัสตูร       วิชาศกึษาทัว่ไป  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    วิชาพืน้ฐาน 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผ.ศ.อมรา นาคสถิตย์ อาจารย์ป๋วย อุน่ใจ และ อาจารย์ปฐมพงษ์ แสงวิไล 
และอาจารย์ผู้สอน    
 
๕. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศกึษาท่ี   ๑ / ๒๕๕๙ / ชัน้ปีท่ี ๑ 
๕.๒ จํานวนผู้ เรียนท่ีรับได้  ประมาณ ๒๐คน 

 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  ไมมี่ 
(Pre-requisite)   
 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  ไมมี่ 
(Co-requisites)     
      
      
๘. สถานที่เรียน   คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  วิทยาเขตศาลายา 
 
 
๙. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุง  วนัท่ี ๑๒กนัยายน  ๒๕๕๔ 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด  
      

เอกสาร ๐๑ 



  
๒ 

 
 

หมวดท่ี๒จดุม ุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เมื่อสิน้สดุการเรียนการสอนแล้ว นกัศกึษาสามารถอธิบายความหมายของชีวิตในเชิงชีววิทยา มมุมองของชีวิตใน
ระดบัเซลล์ ระดบัประชากร และระดบัสงัคม หลกัการทางพนัธศุาสตร์และกระบวนการการสืบทอดเผา่พนัธุ์ของสิง่มีชีวิต
ในระดบัเซลล์และระดบัโมเลกลุ เทคโนโลยีทางชีวภาพ และการนําไปประยกุต์ทางการเกษตรและการแพทย์ การ
เปลีย่นแปลงตามกาลเวลาของชีวิตในเชิงวิวฒันาการและกลไกการคดัเลือกทางธรรมชาติ ปฏิสมัพนัธ์ของชีวิตในระบบ
นิเวศ ปัญหาสิง่แวดล้อมรวมทัง้ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือปรับเน้นให้นกัศกึษามีการพฒันาการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติได้ครบถ้วนทัง้ ๕ 
ด้าน  นอกจากนีย้งัให้นกัศกึษาสามารถนําความรู้ไปใช้ในวิชาอ่ืน และประยกุต์ใช้ในชีวิตประจําวนั 
 

หมวดท่ี๓ลกัษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คาํอธิบายรายวิชา 
        (ภาษาไทย) เซลล์ท่ีมีชีวิต และหน้าท่ี พลงังานของชีวิต ยีนและพันธุกรรม พนัธุศาสตร์เชิงโมเลกุล 
พันธุ-วิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ วิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงในชีวิตเม่ือวันเวลาผ่านไป กําเนิดของชีวิตและ
วิวฒันาการจากเซลล์ชีวิตหนึ่งเดียวไปเป็นมนุษย์ ต้นกําเนิดของสปีชีสใหม่ และความหลากหลายทางชีวภาพบนโลก 
ปฏิสมัพนัธ์ของชีวิตและสิง่แวดล้อม ปัญหาทางสิง่แวดล้อมและชีววิทยาเชิงอนรัุกษ์ 
  (ภาษ าอั งกฤษ ) Living cells and their functions, energy of life, gene and heredity, molecular 
genetics, genetic engineering and biotechnology, evolution : change in live over time, origin of life and 
evolution from single-cell life to human beings, origin of new species and biodiversity of life on earth, 
interaction of life and environment, environmental problems and conservation biology 
๒. จาํนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ช่ัวโมง) 

สอนเสริม 
(ช่ัวโมง) 

การฝึกปฏบิัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

(ช่ัวโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ช่ัวโมง) 

๔๒ - - ๘๔ 
 

 
๓. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
 ๑ ชัว่โมง / สปัดาห์ 
 

แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี ฉบบั มม. ปรับปรุง พ.ย. ๕๓ 



  
๓ 

 
 

หมวดท่ี๔การพฒันาผลการเรยีนร ูข้องนกัศึกษา 
 

๑.สรุปสัน้ๆเก่ียวกับความรู้หรือทกัษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา 
๑.๑ นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความสําคญัของการศกึษาชีววิทยา โครงสร้างและหน้าท่ีของสว่นประกอบ
ตา่งๆของเซลล์ 

๑.๒ นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการทางพนัธศุาสตร์ โรคทางพนัธุกรรม เทคโนโลยีทางดีเอน็เอและ
การประยกุต์เชิงการแพทย์ 
๑.๓. นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการของวิวฒันาการและการแยกสปีชีส์ การจดัจําแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น

หมวดหมู ่และความสมัพนัธ์ของสิง่มีชีวิตในระบบนิเวศ 

๒.คาํอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพื่อพฒันาความรู้หรือทกัษะในข้อ๑ 
  - บรรยายหลกัและทฤษฎีพืน้ฐาน 
  -  ค้นคว้าและทํารายงาน 
  -  นําเสนอผลงานรูปแบบตา่งๆ  เชน่  วีดิโอ  podcast  webpage  ฯลฯ 
  -  บรรยาย 
  -  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยตนเอง  (self-reflection) 
  -  ค้นคว้าด้วยตนเอง 
  -  อภิปราย 
 

๓. วธีิการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานีเ้พื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน 
การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง(ให้ศึกษาวิธีการกรอกข้อมูลส่วนนีใ้นเอกสาร ๐๒) 
 -  สงัเกตพฤติกรรมภายในห้องเรียน 
  
๑. คณุธรรม  จรยิธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

 (๑)  มีความซ่ือสตัย์ สจุริต 
       (๒)  มีวินยั ตรงตอ่เวลา 
  (๓)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ  
  (๔)  เคารพสทิธิของผู้ อ่ืน 

(๕)มีจิตสาธารณะ 

       ๑.๒   วิธีการสอน 
(๑)  บรรยาย 

แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี ฉบบั มม. ปรับปรุง พ.ย. ๕๓ 



  
๔ 

   (๒)วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยตนเอง(self-reflection) 

 
๑.๓    วิธีการประเมนิผล 
 (๑)  สงัเกตพฤติกรรมภายในห้องเรียน 

 
 
 
 
๒. ความร ู ้
       ๒.๑   ความรู้ที่ต้องได้รับ 
(๑)  มีความรู้หลกัการและทฤษฏีของรายวิชา (ในสาขาวิชาท่ีศกึษา) 

   (๒)  มีความสามารถในการติดตามงานวิจยัและองค์ความรู้ใหม ่
   (๓)  วิเคราะห์ปัญหาทัว่ไปท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเนือ้หาท่ีเรียนในรายวิชา 
(๔)  มีความรอบรู้ในศาสตร์อืน่ท่ีเก่ียวข้อง 

       ๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยาย 
  (๒)  วิเคราะห์ผลการเรียนด้วยตนเอง ( self reflection) 
                     (๓) ค้นคว้าด้วยตนเอง 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 
 (๑)  ข้อเขียน 
 (๒) สงัเกตพุฤติกรรมภายในห้องเรียน 
 

๓.  ทกัษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
   (๑)  สามารถค้นคว้า รวบรวม และประเมินข้อมลู แนวคิด และหลกัฐาน  เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา 
    (๒)  สามารถประยกุต์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และสงัเคราะห์แนวทางหรือวิธีการเพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาทัง้เร่ืองทัว่ไปและด้านวิชาการ / วชิาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

       ๓.๒   วิธีการสอน 
 (๑)วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยตนเอง  (self – reflection) 
       ๓.๓    วิธีการประเมนิผล 
 (๑) สอบขอ้เขียน 
 

 
 

 

(๑)มีภาวะผู้ นํา สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ดี 

สญัลกัษณ์หมายถึงความรับผดิชอบหลกั   /  สญัลกัษณ์ หมายถึง ความรับผดิชอบรอง/   เวน้วา่งหมายถึงไม่ไดรั้บผดิชอบ 
จะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี ฉบบั มม. ปรับปรุง พ.ย. ๕๓ 

๔.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
      ๔.๑   ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 



  
๕ 

(๒)มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและองค์กร 
(๓) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมองค์กร 
๔.๒ วิธีการสอน 
-อภิปราย 
๔.๓ วิธีการประเมนิผล 
(๑) การปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศกึษาและอาจารย์ในห้องเรียน 

 (๒) สงัเกตพฤติกรรมภายในห้องเรียน 

 

๕.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑) สามารถวเิคราะห์และแปลความหมายของข้อมลูโดยใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ 

  (๒) สามารถสื่อสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนําเสนิท่ีเหมาะสมสําหรับกลุม่
บคุคลท่ีแตกตา่งกนัได้ 

  (๓) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการสืบค้น และรวบรวมข้อมลูทางวิชาการอย่างมีประสทิธิภาพ 

 

 ๕.๒   วิธีการสอน 
(๑) บรรยาย 
  (๒) วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยตนเอง  (self-reflection) 
  (๓) ค้นคว้าด้วยตวัเอง 

 

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) สอบกลางภาค 
  (๒) สอบปลายภาค 
  (๓) สอบข้อเขียน 
  (๔) อภิปราย 

 

 
หมวดท่ี๕แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ เซลลท่ี์มีชีวิต 
๑.๑  เซลล ์: หน่วยท่ีเลก็ท่ีสุดของ
ส่ิงมีชีวติ 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 

อาจารย์ป๋วย อุน่ใจ 

สญัลกัษณ์หมายถึงความรับผดิชอบหลกั   /  สญัลกัษณ์ หมายถึง ความรับผดิชอบรอง/   เวน้วา่งหมายถึงไม่ไดรั้บผดิชอบ 
จะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี ฉบบั มม. ปรับปรุง พ.ย. ๕๓ 



  
๖ 

สัปดาห์ที่ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๑.๒  เซลลท์าํงานอยา่งไร 
๑.๓  เซลลต์น้แบบของส่ิงมีชีวิต 

-  คน้ควา้และนาํเสนอปากเปล่า 
ส่ือการสอน 
powerpoint 

๒ พลงังานเพื่อชีวิต 
๒.๑  ส่ิงมีชีวติเคล่ือนไหวได้
อยา่งไร 
๒.๒  กระบวนการสงัเคราะห์
แสง เพื่อสร้างพลงังาน 
๒ .๓   กระบวนการหายใจ เพ่ือ
ดาํรงชีวิต 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
-  นาํเสนอผลงานรูปแบบต่างๆเช่น  วีดิโอ
podcast  webpage  ฯลฯ 
ส่ือการสอน 
Powerpoint 

อาจารย์ป๋วย อุน่ใจ 

๓ พลงังานเพื่อชีวิต 
๓.๑  ส่ิงมีชีวติเคล่ือนไหวได้
อยา่งไร 
๓.๒  กระบวนการสงัเคราะห์แสง 
เพื่อสร้างพลงังาน 
๓ .๓   กระบวนการหายใจ  เพ่ือ
ดาํรงชีวิต 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
-  นาํเสนอผลงานรูปแบบต่างๆเช่น  วีดิโอ
podcast  webpage  ฯลฯ 
ส่ือการสอน 
Powerpoint 

อาจารย์ป๋วย อุน่ใจ 

๔ การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
๔.๑  วฏัจกัรของเซลลแ์ละของ
ส่ิงมีชีวติ 
๔.๒  เซลลสื์บพนัธ์ุและความ
แตกต่างของส่ิงมีชีวิต 
๔.๓  โครโมโซมและการถ่ายทอด
ทางพนัธุกรรม 
๔.๔  ความสัมพนัธร์ะหวา่งยนี
โครโมโซมและกฏของเมนเดล 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
-  นาํเสนอผลงานรูปแบบต่างๆเช่น  วีดิโอ
podcast  webpage  ฯลฯ 
ส่ือการสอน 
Powerpoint 

อาจารย์ป๋วย อุน่ใจ 

๕ พนัธุกรรมในระดบัโมเลกลุ 
๕.๑  รหสัดีเอน็เอและการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
๕.๒  โครงสร้างและการทาํงาน
ของหน่วยพนัธุกรรม 
๔.๓  การควบคุมการทาํงานของ
หน่วยพนัธุกรรม 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
-  นาํเสนอผลงานรูปแบบต่างๆเช่น  
วีดิโอ  podcast  webpage  ฯลฯ 
 

อาจารย์ป๋วย อุน่ใจ 

๖ พนัธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
๖.๑  เทคนิคทางพนัธุวิศวกรรม
และการโคลนมนุษย ์
๖.๒  ผลิตภณัฑจี์เอม็โอและ
เทคโนโลยชีีวภาพ 
๖.๓  ดีเอน็เอเทคโนโลยแีละการ
รักษาโรค 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
-  นาํเสนอผลงานรูปแบบต่างๆเช่น  วีดิโอ
podcast  webpage  ฯลฯ 
ส่ือการสอน 
Powerpoint 

อาจารย์ป๋วย อุน่ใจ 



  
๗ 

สัปดาห์ที่ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๗ ส่ิงมีชีวติมาจากไหน 
๗.๑  กาํเนิดส่ิงมีชีวิตของโลก 
๗.๒  การเปล่ียนแปลงบนเปลือก
โลกและการปรับตวัของส่ิงมีชีวิต 
๗.๓  จากส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียวเป็น
ไดโนเสาร์ 
๗.๔  การวิวฒันาการและบรรพ
บุรุษของมนุษย ์

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
ส่ือการสอน 
Powerpoint 

ผ.ศ. อมรา นาค
สถิตย์ 

๘ สอบกลางภาค ๒ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วย
ตนเอง  (self-reflection) 
ส่ือการสอน 
ข้อสอบข้อเขียน 

อาจารย์ป๋วย อุน่ใจ 

๙ การเกิดส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
๙.๑  การเกิดส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่
และการแยกผสมพนัธ์ุ 
๙.๒  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและทรัพยากรทางชีวภาพ 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
ส่ือการสอน 
Powerpoint 

ผ.ศ. อมรา นาค
สถิตย์ 

๑๐ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตบน
โลก 
๑๐.๑  ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว 
๑๐.๒  ความหลากหลายของสตัว์
หลายเซลล ์
๑๐.๓  ความหลากหลายของพืช 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
ส่ือการสอน 
powerpoint 

ผ.ศ. อมรา นาค
สถิตย์ 

๑๑ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตบน
โลก 
๑๑.๑  ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว 
๑๑.๒  ความหลากหลายของสตัว์
หลายเซลล ์
๑๑.๓  ความหลากหลายของพืช 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
ส่ือการสอน 
powerpoint 

ผ.ศ. อมรา นาค
สถิตย์ 

๑๒ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตบน
โลก 
๑๒.๑  ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว 
๑๒.๒  ความหลากหลายของสตัว์
หลายเซลล ์
๑๒.๓  ความหลากหลายของพืช 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
ส่ือการสอน 
Powerpoint 

ผ.ศ. อมรา นาค
สถิตย์ 

๑๓ ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตบน
โลก 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 

ผ.ศ. อมรา นาค
สถิตย์ 



  
๘ 

สัปดาห์ที่ หวัข้อ/รายละเอียด 
จาํนวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือที่ใช้  

ผู้สอน 

๑๓.๑  ความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวติเซลลเ์ดียว 
๑๓.๒  ความหลากหลายของสตัว์
หลายเซลล ์
๑๓.๓  ความหลากหลายของพืช 

-  อภิปราย 
ส่ือการสอน 
Powerpoint 

๑๔ ปฏิสมัพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
๑๔.๑  การอยูร่่วมกนัของ
ส่ิงมีชีวติ : ปรปักษห์รือเก้ือกลู 
๑๔.๒  การถ่ายทอดพลงังานใน
ระบบนิเวศ 
๑๔ .๓   ความหลากหลายของ
ระบบนิเวศ 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
ส่ือการสอน 
powerpoint 

อาจารย์ปฐมพงษ์ 
แสงวิไล 

๑๕ ปัญหาส่ิงแวดลอ้มและชีววทิยา
เชิงอนุรักษ ์
๑๕.๑  มนุษยแ์ละการ
เปล่ียนแปลงระบบนิเวศ 
๑๕.๒  มลภาวะและการ
แกปั้ญหาส่ิงแวดลอ้ม 
๑๕.๓  ชีววิทยาเชิงอนุรักษก์บั
อนาคตส่ิงแวดลอ้ม 

๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  บรรยาย 
-  อภิปราย 
ส่ือการสอน 
Powerpoint 

อาจารย์ปฐมพงษ์ 
แสงวิไล 

๑๖ สอบปลายภาค ๓ กิจกรรมการเรียนการสอน 
-  วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วย
ตนเอง  (self-reflection) 
ส่ือการสอน 
ข้อสอบข้อเขียน 

อาจารย์ปฐมพงษ์ 
แสงวิไล  
ผ.ศ.อมรา นาค
สถิตย์ 

 
๒. แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 
( ระบวิุธีการประเมินผลการเรียนรู้หวัข้อย่อยแต่ละหวัขอ้ตามทีป่รากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามทีกํ่าหนดในรายละเอียดของหลกัสูตรสปัดาห์ทีป่ระเมินและสดัส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู้ กจิกรรม สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมนิผล 

๑.๑(๑)(๔) -  สงัเกตพฤติกรรมภายในห้องเรียน ๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖ ๐% 
๒.๑,๒.๒ -สอบย่อย 

-สอบข้อเขียน 
-สงัเกตพฤติกรรมภายในห้องเรียน 
-การทํางานท่ีได้รับมอบหมาย 
-การประเมินโดยผู้สอน 

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘, 
๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 

๑๕,๑๖ 

๓๐% 



  
๙ 

๓.๑ -สอบข้อเขียน ๘,๑๓ ๗๐% 
 

 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี๖ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ตาํราและเอกสารหลัก 
๑)Belk C, and Borden V, editors.  Biology :Science for life. 2nded. New Jersey (NY): Pearson Education; 2007. 
  ๒)  Campbell NA, Reece JB, Taylor MR, Simon EJ. Biology : Concepts & connections. 5th ed. San 
Francisco (CA): Benjamin Cummings; 2006. 
๒.เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 
 ๑)  เอกสารประกอบการสอนของแตล่ะหวัเร่ือง 
       ๒)  สือ่ประกอบการสอนประเภท powerpoint ของแตล่ะหวัเร่ือง CAI เร่ืองการทํางานของยีน 
       ๓)  แบบฝึกหดัในห้องเรียนเก่ียวกบัพนัธุกรรมในระดบัโมเลกลุ 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
       ๑)  ข้อมลูทางอินเตอร์เน็ตเร่ือง โลกร้อน การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม และ วิวฒันาการ และบรรพบรุุษของมนษุย์ 
       ๒)  วีดิทศัน์เก่ียวกบัการทํางานของยีน 
       ๓)  แบบฝึกหดัทํานอกเวลาเก่ียวกบัพนัธุศาสตร์ประชากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดท่ี๗การประเมินและปรบัปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมนิประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 
นกัศึกษาประเมินความร่วมมือของเพ่ือนนกัศึกษาในกลุ่ม และความเห็นของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชา 
 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

๑. นกัศึกษาประเมินโดยตอบแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่าและแบบปลายเปิดเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนทั้งรายวชิา 
 ๒. สงัเกตจากผลงานการเขียนรายงานและคะแนนสอบ 

แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี ฉบบั มม. ปรับปรุง พ.ย. ๕๓ 

แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี ฉบบั มม. ปรับปรุง พ.ย. ๕๓ 



  
๑๐ 

 

๒. การปรับปรุงการสอน 
กาํหนดจดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนรายวชิา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
กาํหนดใหมี้การวเิคราะห์ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิาโดยใชค้ะแนนการเขา้ชั้นเรียนทาํงานเป็นกลุ่ม และ
การสอบ 
๕. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 

        มีการเชิญประชุมอาจารยผ์ูส้อน นกัศึกษาช่วยสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 

*********************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๓   
 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา )Curriculum Mapping) 
     ความรับผิดชอบหลกั 
    O ความรับผิดชอบรอง 
    ไม่ไดร้ับผิดชอบ 
 

รายวชิา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะความ 
สัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล. และความ

รับผดิชอบ 

ทกัษะการวเิคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงตวัเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

หมวดวชิาเฉพาะ  (วชิาบังคับ) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓  ๑ ๒ ๓  
วทชว ๑๐๙  ชีววทิยาเชิงบูรณาการ   O O    O O   O O O O       

 
 

 

       
     

                        

                        

 



  
๑๒ 

ความรับผิดชอบในแตล่ะด้านสามารถเพิ่มลดจํานวนได้ตามความรับผิดชอบ 
 

แบบ มคอ.๓ ปริญญาตรี ฉบบั มม. ปรับปรุง พ.ย. ๕๓ 


