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รายละเอียดของรายวิชา ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2556
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (BI191 Biology Laboratory I)
2. จํานวนหนวยกิต
ปฏิบัติ 1 หนวยกิต 1(0-2-1)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วิชาแกนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
ผูสอน:
รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศวัฒนะ
ผศ.ดร.อัจฉริยา รังษิรุจิ
ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
อ.ดร.อนิษฐาน ศรีนวล
อ.ดร.รักชนก โคโต
อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร
อ.ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย
อ.ดร.อภิรดา สถาปตยานนท
อ.ดร.วุฒพิ งษ ทองใบ
อ.ดร.ณัฐรินทร วงศธรรมวานิช
และคณาจารยภาควิชาชีววิทยา
ผูประสานงาน: อ.ดร.สุขุมาภรณ แสงงาม
อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร
อ.ดร.วุฒพิ งษ ทองใบ
อ.ดร.สุขุมาภรณ สุขขุม
อ.ดร.สิริรกั ษ ศรวณียารักษ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ชว 101
8. สถานที่เรียน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
มศว องครักษ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
เมษายน 2555

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตไดทดลองฝกการปฏิบัติการทางชีววิทยา และเขาใจเนื้อหาทางทฤษฎีอยางถองแท
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลใหตรงกับผล
การเรียนรูที่คาดหวัง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101
จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

-

-

การฝกปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/
สัปดาห

1 ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1. มีความซื่อสัตยสุจริต
2. มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น
5. มีจิตสาธารณะ
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะสอนเนื้อหา โดยปลูกฝงเกี่ยวกับ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความรับผิดชอบ
รอง
หลัก
รอง
รอง
รอง
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1. การไมทุจริตในการสอบ การไมลอกการบานหรืองานของผูอื่น
2. การตรงเวลา การมีวินัยในหองเรียน การรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3. การนําขอความจากแหลงความรูตางๆ มาทํารายงานนั้น ตองมีการอางอิงเพื่อใหเกียรติแกเจาของความคิด
4. การไมคุยกันในขณะที่เรียน การทํางานกลุม
5. การรูจักแบงปนความรูกับเพื่อนนิสิตดวยกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ไมมีการทุจริตในการสอบ ไมมีการลอกการบานหรืองานของกลุมอื่น
2. เขาชั้นเรียนตรงเวลา
3. สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับ การคุยกันในขณะที่เรียนและการแบงปนความรูกับเพื่อนนิสิตดวยกัน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความรับผิดชอบ
1. มีความรูในหลักการทางชีววิทยาพื้นฐานตามเนื้อหาในหัวขอตางๆ
หลัก
2. มีความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่จะนํามาอธิบายหลักการและ ทฤษฏีในศาสตรเฉพาะ
รอง
3. สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
รอง
ชีววิทยา
4. มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
รอง
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายในหลักการทางชีววิทยาพื้นฐานตามเนื้อหาในหัวขอตางๆมีสื่อการสอนไดแก คูมือปฏิบัติการ
ชีววิทยาพื้นฐาน เพาวเวอรพอยต (Power Point)
2. กําหนดใหทําปฏิบัติการ /รายงานผลการปฏิบัติการโดยมีเนื้อหาตามหัวขอตางๆ โดยขึ้นอยูกับอาจารย
ผูสอนในหัวขอนั้นๆ
2.3 วิธีการประเมินผล
รายงาน ทดสอบยอย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
หลัก
และวิธีการทางวิทยาศาสตร
2. นําความรูทางชีววิทยา ไปประยุกต
รอง
กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3. มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่
รอง
หลากหลายไดอยางถูกตองและเพื่อนําไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม
3.2 วิธีการสอน
นําความรูทางชีววิทยาที่ไดจาการทําปฏิบัติการไปวิเคราะหในการตอบคําถามในแตละหัวขอของการศึกษา
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม
3.3 วิธีการประเมินผล
พิจารณาจากขอสอบที่ใหนิสิตคิดวิเคราะหและตอบคําถามไดอยางถูกตองและเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1. มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ดี
2. มีความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
3. สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร
4.2 วิธีการสอน
กําหนดใหทํารายงานเปนกลุม / ทําการบานเปนรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
กําหนดคะแนนสําหรับรายงานและการบาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1. สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห ประมวลผล
การแกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม
2. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใชรูปแบบการ
สื่อสารไดอยางเหมาะสม
3. มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพื่อการคนควาไดอยาง
เหมาะสมและจําเปน
4. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ

ความรับผิดชอบ
รอง
รอง
รอง

ความรับผิดชอบ
รอง
รอง
รอง
รอง

5.2 วิธีการสอน
กําหนดใหทําปฏิบัติการ และอาจใหทํารายงานปฏิบัติการสงเปนกลุม/รายบุคคล
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการทํารายงาน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
2 ชี้แจงขอตกลงเบื้องตนในการทํา
ปฏิบัติการ
2 ปฏิบัติการ PowerPoint คูมือฏิบัติการ

ผูสอน

1

Orientation

2

Microscope

3

Cell

2

ปฏิบัติการ PowerPoint คูมือฏิบัติการ

อนิษฐาน

4

กิจกรรมการเรียนรู

2

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

คณาจารย

5

Cell division

2

ปฏิบัติการ PowerPoint คูมือฏิบัติการ

อัจฉริยา

6

Energy transformation

2

ปฏิบัติการ PowerPoint คูมือฏิบัติการ

เฉลิมชัย

7

กิจกรรมการเรียนรู

2

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

8

Protista: Protozoa, Algae

2

ปฏิบัติการ PowerPoint คูมือฏิบัติการ

9

กิจกรรมการเรียนรู

2

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

10

Microorganism: Monera,
Fungi, Virus

2

ปฏิบัติการ PowerPoint คูมือฏิบัติการ

พิชาภัค

11

Plant Kingdom I

2

ปฏิบตั ิการ PowerPoint คูมือฏิบัติการ

อนิษฐาน

12

Plant Kingdom II

2

ปฏิบัติการ PowerPoint คูมือฏิบัติการ

รักชนก

13

Animal Kingdom I

2

ปฏิบัติการ PowerPoint คูมือฏิบัติการ

วุฒิพงษ

14

Animal Kingdom II

2

ปฏิบัติการ PowerPoint คูมือฏิบัตกิ าร

ณัฐรินทร

15

Ecology

2

ปฏิบัติการ PowerPoint คูมือฏิบัติการ

วิศรุตตา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุขุมาภรณ
มนตรี

คณาจารย
ไพศาล อภิรดา
คณาจารย
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตยสุจริต
2. มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสํานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผูอื่น
5. มีจิตสาธารณะ
ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูในหลักการและทฤษฎี
ทางชีววิทยา

2. มีความรูพื้นฐานทางชีววิทยาที่
จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฏี
ในศาสตรเฉพาะ
3. สามารถติดตามความกาวหนา
ทางวิชาการ พัฒนาความรูใหม
โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
ชีววิทยา
4. มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่
จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการประเมินผล

การเขาชั้นเรียนและ
สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

รอยละ 10

สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

-

รายงาน

ตลอดภาคการศึกษา

รอยละ 10

ทดสอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

ตลอดภาคการศึกษา
8
15

รอยละ 20
รอยละ 30
รอยละ 30

สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

-

สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

-

สังเกตพฤติกรรม

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
คูมือปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ใหนิสิตประเมินอาจารยผูสอนตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนของนิสิตในชั้นเรียน
3. การประเมินผลงานของนิสิตที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา
3. การปรับปรุงการสอน
1. ประมวลความคิดเห็นของนิสิต สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปน
ขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตใหเปนไปตามเกณฑการประเมิน
ของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทําการสอน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นําขอคิดเห็นของนิสิตจากขอ 1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
มาประมวล เพื่อจัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนําไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ 2 กลยุทธการประเมินการสอน มาจัดกลุมเทียบเคียง
กับขอคิดเห็นของนิสิต เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระใหทันสมัย ปรับวิธีการเรียนการสอน และวิธีการ
ประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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