
 มคอ. 3 
 

  
 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 

 
หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

SC 107 ชีววทิยา 
Biology 

2. จ านวนหน่วยกติ   
3 หน่วยกิต  3(2-3-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  
 หมวดวชิาเฉพาะ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 
ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รชยั  เหลืองบริสุทธ์ิ อาจารยสุ์วโรจน์ อคัรวุฒิพรภทัร์ อาจารยป์ระจ าสาขาวิชา

วทิยาศาสตร์พื้นฐาน  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้ง 21206 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี  10  กรกฎาคม  2559 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

                1. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการคิดอยา่งมีเหตุผลและสามารถน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนัได ้
                2. เป็นการศึกษาเพื่อใหเ้ขา้ใจวา่การศึกษาวชิาชีววทิยาสามารถศึกษาได ้ ในหลายระดบั ตั้งแต่ระดบั
โมเลกุลไปจนถึงระบบนิเวศ และระบบนิเวศโลก อีกทั้งเพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและความเป็นจริงของ
ส่ิงมีชีวติ รวมทั้งมนุษย ์ 
2  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. สามารถอธิบายถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษาความรู้ทางดา้นชีววทิยาในชีวิต 
ประจ าวนัไดถู้กตอ้ง 

2. มีทศันคติท่ีดีต่อการเรียน โดยมีการศึกษาคน้ควา้หาขอ้สรุป มีเหตุผล มาใชต้อบปัญหาได้
ถูกตอ้ง และท าการทดลองได ้                   
 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

         บทน า  หน่วยของส่ิงมีชีวิต  การจดัระบบโครงสร้างของส่ิงมีชีวิต  โภชนาการท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  การ
ท างานของส่ิงมีชีวิต  การหายใจ  การยอ่ยอาหาร  การก าจดัของเสีย  การขยายพนัธ์ุ  การสืบทอดกรรมพนัธ์ุ  ศึกษา
ภาคปฏิบติัการซ่ึงสอดคลอ้งกบัเน้ือหา             
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏบิัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 28 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา 

สอน เส ริมต าม ค ว าม
ต้องการของนัก ศึกษา
เฉพาะราย 

มีการฝึกปฏิบติั 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

การศึกษาดว้ยตนเอง      
32 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

- อาจารยผ์ูส้อนแจง้แก่นกัศึกษาเก่ียวกบัสถานท่ี และเวลาเขา้พบ ในชัว่โมงแรกของการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนจดัเวลา office hour ใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา 

 
หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

- มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
- เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 
-  มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  
- มีความเสียสละและมีความอดทน 

 

1.2 วธีิการสอน  

            -  สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

            -  มอบหมายงานให้นกัศึกษาท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงาน 
               ชดัเจน 
            -  บรรยาย/  ฝึกปฏิบติั/  กรณีศึกษา/  กิจกรรม (activity base) 

 

1.3 วธีิการประเมินผล 

- การเช็คช่ือเขา้หอ้งเรียนระบบ student attendant   
- การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
- การส่งงานปฏิบติัการท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 
- มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 มีความรู้พื้นฐานดา้นวทิยาศาสตร์ 
 มีความรู้และทกัษะการใชเ้คร่ืองมือทางวทิยาศาสตร์ 
 มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่ 
 มีบุคลิกภาพของนกัธุรกิจและรู้จกัการเขา้สังคม 
 มีความรู้และตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรม 
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       2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย  อภิปราย  ปฏิบติัท าการทดลอง และใช ้Hybrid learning system 

2.3 วธีิการประเมินผล 

            -  การน าเสนองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  

            -  ทดสอบยอ่ยในห้อง 

           -   การทดลอง 
            -  สอบกลางภาคและปลายภาค 
            - ศึกษาและทดสอบยอ่ยผา่นระบบ Hybrid learning system, itunes U 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
 มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
 มีความสามารถในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

3.2 วธีิการสอน 

การบรรยาย การอภิปราย การทดลอง 

3.3 วธีิการประเมินผล 

 สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค สอบการปฏิบติั  
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

-  พฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน 
-  สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละใหรู้้จกัการมีภาวะผูน้ า 
  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

-  สามารถปรับตวัใหก้บัสถานการณ์และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย 
-  มีบุคลิกภาพท่ีดีทั้งภายในและภายนอก มีความสามารถในการเขา้สังคม 
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4.2 วธีิการสอน 

            - มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน 
            - การท ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
            - สถานการณ์จ าลอง 
    4.3 วธีิการประเมินผล 
 - ท าแบบทดสอบ on-line ในระบบ Hybrid learning system, itunes U 
              - การส่งงานผา่นระบบ Hybrid learning system 
              - ประเมินการน าเสนอผลงาน  
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

- ทกัษะการคิดค านวณเชิงตวัเลข 

             -  ทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการท างานกลุ่ม 
            -   ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจาก internet 
             -  ทกัษะการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณ น าเสนอ วเิคราะห์ และแปรผลขอ้มูล 
             -  ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยระบบ Hybrid learning system 
             -  ทกัษะในการน าเสนอขอ้มูล โดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  

5.2 วธีิการสอน 

-   มอบหมายควา้ขอ้มูลจาก website   และ ส่ือการสอน  e-learning ,itunes U โดยเนน้ขอ้มูลเชิงตวัเลข 
และสถิติอา้งอิง 

          -   ฝึกทกัษะทางการส่ือสาร 
5.3 วธีิการประเมินผล 

             -  ท ารายงาน และน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 
             -  ท าแบบฝึกทกัษะแบบ on-line 
เน้ือหาสาระส าคัญ (Body of Knowledge) 

 ความรู้และทกัษะการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ความรู้พื้นฐานทางดา้นธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  บญัชีและคณิตศาสตร์ 
 ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีมีต่อวถีิชีวติ  ส่ิงแวดลอ้ม  

พลงังาน  สุขภาพ   เศรษฐกิจ  ธุรกิจและสังคม 



6 
 

ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

 
หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 แนะน ารายละเอียดวชิา 
แนะน าระบบการเรียนการ
สอนผา่นระบบ Hybrid 
learning system 

2 น าเสนอประมวลรายวชิา มคอ.3  
ก าหนดกติกาการเรียนการสอน 
น าเสนอระบบ Hybrid learning 
system  เรียนบทน าเบ้ืองตน้ 

ผศ.พรชยั  เหลือง
บริสุทธ์ิ อาจารย์
สุวโรจน์ อคัรวุฒิ
พรภทัร์ 

2 หวัขอ้ท่ี1   บทน า
(Introduction) 
1.1 ชีววทิยาหมายถึง
การศึกษาทางวทิยาศาสตร์
ของส่ิงมีชีวติ(Biology as a 
science of life) 
1.2 นกัวทิยาศาสตร์มี
ความคิดอยา่งไร(How 
scientists think) 

1.3 ระเบียบวธีิการศึกษา
ทางวทิยาศาสตร์(Scientific 
method) 
1.4 เราจะศึกษาชีววทิยากนั
อยา่งไร(How biology is 
studied) 
1.5ชีวติคืออะไร?(What is 
life) 
1.6 ลกัษณะเฉพาะของ
ส่ิงมีชีวติ(Characteristic of 
living things) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั  พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clip
เป็นส่ือ 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1.7 แนวคิดหลกัทาง
ชีววทิยา(Concepts of 
biology) 

3 หวัขอ้ท่ี 2  องคป์ระกอบ
ขั้นพื้นฐานทางเคมีของ
ส่ิงมีชีวติ(Chemical 
fundamental of life) 
อนินทรียส์าร(Inorganic 
chemistry) 
2.1 สสาร(Matter) 
2.1.1 ธาตุ(element) 
2.1.2 อะตอม(atom) 
2.1.3 อิออน(ion) 
2.1.4 โมเลกุล(molecule) 
2.2  สารผสม(Mixtures) 
2.2.1 สารละลาย(solution) 
2.2.2 สารแขวนลอย
(suspensions) 
2.2.3 อิมลัชนั(emulsion) 
2.2.4 คอลลอยด(์colloid) 
2.3 กรด(Acid) ด่าง(Base) 
เกลือ(Salt) 
2.4 สารละลายบฟัเฟอร์
(Buffer solution) 
2.5 พี เอช(PH) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟัง
บรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clip 
เป็นส่ือ 

 

4 หวัขอ้ท่ี 3  อินทรียส์าร
(Organic chemistry) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

หมู่ฟังกช์นัแนล
(Functional group in 
organic compound) 
3.1 แอลกอฮอล(์Alcohol) 
3.2 แอลดีไฮด(์Aldehydes) 
และ คีโตน(Ketones) 
3.3 กรดคาร์บอกซิลิก
(Carboxilic acids) 
3.4 เอสเทอร์(Esters) 
3.5 แอมีน(Amines) 
3.6 แอมีด(Amides 
3.7 ฟอสเฟต(Phosphates) 

ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clipเป็น
ส่ือ 

5 หวัขอ้ท่ี 4  สารประกอบ
คาร์บอน(The versatile 
carbon atom) 
4.1 แป้งและน ้าตาล 
(Carbohydrate) 
4.1.1 น ้าตาลโมเลกุลเด่ียว
(monosaccharides) 
4.1.2 น ้าตาลโมเลกุลคู่
(disaccharides) 
4.1.3 พอลิแซ็กคาไรด์
(polysaccaride) 
4.2 ลิพิด(Lipids) 
4.2.1ไขมนัและน ้ามนั
(neutral fats) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clipเป็น
ส่ือ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

4.2.2 ฟอสโฟลิพิด
(phospholipids) 
4.2.3 แคโรทีนอยด์
(carotenoids) 
4.2.4 สเตียรอยด(์steroids) 
4.3 โปรตีน(proteins) 
4.3.1 กรดอมิโน(amino 
acids) 
4.3.2 โครงสร้างโปรตีน
(protein structure level of 
organization) 
4.3.3 รูปร่างและหน้าท่ีของ
โปรตีน(protein structure 
determines function) 
4.3.4 กรดนิวคลีอิค(nucleic 
acids) 
4.4 เอนไซม(์Enzymes) 
 

6 หวัขอ้ท่ี  5   โครงสร้างของ
เซลล(์Cellular 
organization) 
5.1 เราจะศึกษาเก่ียวกบั
เซลลก์นัอยา่งไร(How cells 
are studied) 
5.2 ลกัษณะโดยทัว่ไปของ
เซลล(์General 
characteristic of cells 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clipเป็น
ส่ือ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

5.3 เซลลเ์มมเบรน การขน
ส่งผา่นเยีอ่หุม้เซลล(์The 
cell membrane and 
membrane transport: 
diffusion,carrier mediated 
transport ,transport of  
large molecules) 
5.4 เซลลโ์พรคาริโอต  
เซลลย์คูาริโอต
(Prokaryotic;bacteria and 
Eukaryotic cells) 
5.5 เซลลพ์ืช และ เซลล์
สัตว(์Plant and Animal 
cells) 

7 หวัขอ้ท่ี 6   พนัธุศาสตร์
(Genetics) 
6.1  โครโมโซม ไมโตซีส 
ไมโอซีส(Chromosomes 
,Mitosis and Meiosis) 
6.2  วฏัจกัรของเซลล(์The 
cell cycle) 
6.3  ยโีนมของมนุษย ์
6.4  หลกัการถ่ายทอด
กรรมพนัธ์ุ(The basic   
principles of heredity) 
6.5  กฏของเมนเดล
(Mendel's laws) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clipเป็น
ส่ือ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

6.6   ยนีและ โครโมโซม
(Gene and chromosome) 
6.6  ดี เอน เอ (D N A) 
6.6.1  องคป์ระกอบและ
โครงสร้างโมเลกุล   -        
ดี เอน เอ 
6.6.2  อาร์ เอน เอ และการ
สังเคราะห์โปรตีน 
การถอดรหสั
(transcription) การแปล   
รหสั(translation) 
6.6.3  การบ าบดัยนี(gene 
therapy) 
6.6.4  การท าแผนท่ียนี 
6.6.5  การกรองยนี 
6.6.6  พี ซี อาร์(polymerase 
chain reaction(PCR)  อาร์ 
เอฟ แอล พี(restriction 
fragment length 
polymorphism (RFLP) 

8 สอบกลางภาค    
9 หวัขอ้ท่ี 7  เน้ือเยือ่(Tissue) 

7.1 เน้ือเยือ่พืช(Plant 
tissue) 
 เน้ือเยือ่เจริญ(meristematic 
tissue) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clipเป็น
ส่ือ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

- เน้ือเยือ่เจริญส่วนปลาย
(apical meristem) 
 - เน้ือเยือ่เจริญดา้นขา้ง
(lateral meristem) 
- เน้ือเยือ่เจริญระหวา่ง
ปลอ้ง(intercalary 
meristem)   เน้ือเยื่อถาวร
(permanent tissue) 
- เน้ือเยือ่ผิว(surface tissue) 
- เน้ือเยือ่พื้นฐาน
(fundamental tissue) 
- เน้ือเยือ่ล าเลียง(vascular 
tissue) 
7.2 เน้ือเยือ่สัตว(์Animal 
tissue) 
เน้ือเยือ่บุผวิ(epithelial 
tissue) 
เน้ือเยือ่เก่ียวพนั(connective 
tissue) 
เน้ือเยือ่กลา้มเน้ือ(muscular 
tissue) 
เน้ือเยือ่ประสาท(nervous 
tissue) 

10 หวัขอ้ท่ี 8  พลงังานเพื่อ
ชีวติ (The energy of life) 
8.1 พลงังาน(energy) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟัง
บรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

8.2 ไกลโคไลซีสและการ
หายใจ(glycolysis  and 
respiration) 
8.3 กระบวนการสังเคราะห์
แสง (photosynthesis) 

โดยใช ้power point +  VDO clip
เป็นส่ือ 

11 หวัขอ้ท่ี 9 โภชนาการ
(Nutrition) 
9.1 โภชนะอินทรีย(์organic 
nutriant) 
9.1.1 คาร์โบไฮเดรท
(carbohydrate) 
9.1.2 โปรตีน(protein) 
9.1.3 ไขมนั(lipid) 
9.1.4 น ้า(water) 
9.2 โภชนะอนินทรีย์
(inorganic nutrient) 
9.2.1 โภชนะอนินทรียท่ี์
ตอ้งการมาก  ไดแ้ก่ 
แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  
โซเดียม  โปแตสเซียม  
คลอไรด ์ แมกนีเซียม 
9.2.2 โภชนะอนินทรียท่ี์
ตอ้งการนอ้ย  ไดแ้ก่  เหล็ก  
ไอโอดีน  ทองแดง  
แมงกานีส  สังกะสี  
ฟลูออไรด ์ โมลิบดีนมั  
ซีลีเนียม 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟัง
บรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clip
เป็นส่ือ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

9.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
โภชนะต่างๆ(Nutrient 
interaction ) 
9.4  ทุโภชนาการ
(Malnutrition) 

12 หวัขอ้ท่ี 10  หวัขอ้ท่ี
ทนัสมยั(biotechnology) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clipเป็น
ส่ือ 

 

13 หวัขอ้ท่ี 11 หวัขอ้ท่ี
ทนัสมยั(biotechnology) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clipเป็น
ส่ือ 

 

14 หวัขอ้ท่ี 12  หวัขอ้ท่ี
ทนัสมยั(biotechnology) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟังบรรยาย
เพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clipเป็น
ส่ือ 

 

15 หวัขอ้ท่ี 13  หวัขอ้ท่ี
ทนัสมยั(biotechnology) 

2 นกัศึกษาศึกษาก่อนฟังบรรยายดว้ย
ระบบ Hybrid learning system และ
ซกัถามขอ้สงสยั   พร้อมฟัง
บรรยายเพ่ิมเติมในหอ้งเรียน    
โดยใช ้power point +  VDO clip
เป็นส่ือ 
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ปรัชญา  ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี>>>>>  วิชาการน า  จริยธรรมเด่น  เน้นเทคโนโลย ี

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

16 สอบปลายภาค    
 
 



 มคอ. 3 
 

  
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการประเมิน (สัปดาห์ที่) 
สัดส่วนของการประเมินผล 

 

1  
สอบ 
กลางภาค 
ปลายภาค 

 
8 

16 

 
30% 
30% 

2  ท าแบบฝึกหดั  10% 
3  เขา้เรียน   10% 
4  การทดลอง                        10% 
5  รายงาน  10% 
4  ประเมินการเรียนการสอนผา่นระบบ  - 
   รวม 100% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
Curriculum Mapping 

ความรับผดิชอบหลกั   ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา คณุธรรมจริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสมัพนัธ์ฯ ทกัษะการวิเคราะหฯ์ 

1) หมวดวชิาเฉพาะ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 
SC107 ชวีวทิยา                  



 มคอ. 3 
 

  
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
              ต าราภาษาไทย ต่างประเทศ หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

              เอกสารและข้อมูลแนะน า 
              บทเรียน itunes course ชีววทิยา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2. ต าราและเอกสาร 
              เอกสารประกอบการสอนวชิาชีววทิยาทัว่ไป ผศ.พรชยั  เหลืองบริสุทธ์ิ  อาจารยสุ์วโรจน์  
              อคัรวฒิุพรภทัร์ 
 
1.  กฤษณ์  มงคลปัญญาและอมรา  ทองปาน.  2540.  ชีววิทยาทั่วไป.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์  
                    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
2.  จีรศกัดิ ์ นพคณุ.  2527.  สรีรวิทยาคลินิคพืน้ฐาน.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
3.  ทบวงมหาวิทยาลยั.  2530.  ชีววิทยา.  (ฉบบัปรับปรุงแก้ไขใหม่).  กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นสว่น  
                    จ ากดัโรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 
4.  นิตยา  เลาหะจินดา.  2539.  วิวัฒนาการของสัตว์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 
5.  พริม้เพรา  ผลเจริญสขุ.  2542.  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์.  กรุงเทพมหานคร: ไทย 
                    วฒันาพานิช.  หน้า 14-28. 
6.  มหาวิทยาลยัมหิดล.  คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล.  ภาควิชาชีวเคมี.  2541.  เทคโนโลยีดีเอนเอ. 
                 กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล. มหาวิทยาลยัมหิดล. 
                    หน้า 11-14. 
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หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวิชา ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอนของ

มหาวทิยาลยั 
- การส่ือสารผา่นกระดานสนทนาในระบบ e-learning Hybrid system ,itunes U 
- การส่ือสารผา่น e-mail ของอาจารยผ์ูส้อน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
-  ผลการทดสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
- ประชุมการจดัการเรียนการสอน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

- การสอบถามนกัศึกษา 
- การประชุมทีมผูส้อนเพื่อพิจารณาผลการเรียน 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

- ปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั  Hybrid learning  system, itunes U 
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วิชา SC107      ปฏิบติัการชีววิทยา      ภาคต้น   ปีการศึกษา  2559 
  บรรยาย วนัพธุ       เวลา 12.30 – 14.20 น. ห้อง 21206 
                         ปฏิบติัการ   วนัองัคาร       เวลา 13.30 – 16.20 น. ห้องปฏิบติัการชีววิทยา 
        
สปัดาหท่ี์         ปฏิบติัการ(ปรบัเปล่ียนเพ่ือสอดคล้องกบัเน้ือหา) 
1             มารู้จกัห้องปฏิบติัการ                           
2-3  การปฏิบติัการเร่ือง  กล้องจลุทรรศน์ (MICROSCOPE) 
4  การปฏิบติัการเร่ือง  เคมีของชีวิต( CHEMICAL OF LIFE) 
5  การปฏิบติัการเร่ือง  การย่อยอาหาร (Digestion and    
 Human Nutrition) 
 6  test 1   
 7   การปฏิบติัการเร่ือง  เซลล ์(THE CELL) การปฏิบติัการเร่ือง  การแบ่งเซลล์

(CELL  DIVISION) 
8  mid term 
9  การปฏิบติัการเร่ือง  การสงัเคราะหโ์ปรตีน (PROTEIN SYNTHESIS) 
10  test 2   
11  การปฏิบติัการเร่ือง  Human Pedigree Genetics  
12  การปฏิบติัการเร่ือง  เน้ือเย่ือพืช (PLANTS TISSUE) 
13  การปฏิบติัการเร่ือง  เน้ือเย่ือสตัว ์(ANIMAL TISSUE) 
14  การปฏิบติัการเร่ือง  การหายใจและการหมกั    
 (RESPIRATION AND FERMENTATION) 
15  การปฏิบติัการเร่ือง  ระบบทางเดินปัสสาวะ( KIDNEY)  
 
16               Final  exam.  


