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รายละเอียดของรายวิชา ชว 101 ชีววิทยา 1
ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชว 101 ชีววิทยา 1
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย 3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผูส้ อน (ห้องทางาน) :

รศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ (10-401)
อ.ดร.ธนวรรณ เตชางกูร (19-1107)
อ.ดร.รักชนก โคโต (10-507)
อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร (10-305)
อ.ดร.อภิรดา สถาปัตยานนท์ (10-507)

ผูป้ ระสานงาน (ห้องทางาน) :
อ.ดร.สุขมุ าภรณ์ แสงงาม (19-707)
อ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองใบ (19-706)
อ.ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ (19-1110)
นายทรงกลด ใบยา (19-705)
นายรณยุทธ โสพระบุตร (19-705)

ผศ.ดร. สมเกียรติ พรพิสทุ ธิมาศ (15-320)
ผศ.ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ (19-709)
อ.ดร. ฐาปนา ชลธนานารถ (19-1110)
อ.ดร.มนตรี มณีภาค (19-719)
อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช (15-302)

อ.ดร.วิศรุตตา อัตถากร (10-305)
อ.ดร.สุขมุ าภรณ์ สุขขุม (19-1210)
อ.ดร.สิริรักษ์ ศรวณียารักษ์ (19-1211)
อ.ดร.ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช (10-302)
อ.ดร.ธนวรรณ เตชางกูร (19-1107)
อ.ดร.วัลลภา หล่อเหลี่ยม (19-1211)
อ.ดร.มนตรี มณีภาค (19-710)

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน :
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ชว 191
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8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
กรกฏาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับชีววิทยาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและสอดคล้ องกับ มคอ.1
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการสาคัญของโครงสร้ างและหน้ าที่องค์ประกอบของเซลล์ท้งั โพรแคริโอตและยูแคริโอต
สารเคมีและปฏิกริ ิยาเคมีในเซลล์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้ แก่ ไวรัส มอเนอรา โพรทิสต์ เห็ด รา พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้ อม และวิวัฒนาการ
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

-

ไม่มีการฝึ กปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
-
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
รอง
2. มีระเบียบวินัย
รอง
3. มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
รอง
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่นื
รอง
5. มีจิตสาธารณะ
รอง
1.2 วิธกี ารสอน
สอดแทรกหรือยกตัวอย่างประกอบในขณะสอนเนื้อหา โดยปลูกฝังเกี่ยวกับ
1. การไม่ทุจริตในการสอบ การไม่ลอกการบ้ านหรืองานของผู้อ่นื
2. การตรงเวลา การมีวินัยในห้ องเรียน การรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
3. การนาข้ อความจากแหล่งความรู้ต่างๆ มาทารายงานนั้น ต้ องมีการอ้ างอิงเพื่อให้ เกียรติแก่เจ้ าของ
ความคิด
4. การไม่คุยกันในขณะที่เรียน การทางานกลุ่ม
5. การรู้จักแบ่งปันความรู้กบั เพื่อนนิสติ ด้ วยกัน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1. ไม่มีการทุจริตในการสอบ ไม่มีการลอกการบ้ านหรืองานของกลุ่มอื่น
2. เข้ าชั้นเรียนตรงเวลา
3. สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับ การคุยกันในขณะที่เรียนและการแบ่งปันความรู้กบั เพื่อนนิสติ ด้ วยกัน
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
ความรับผิดชอบ
1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้ านชีววิทยา
หลัก
2. มีความรู้พ้ ืนฐานทางชีววิทยาที่จะนามาอธิบายหลักการและ ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ
รอง
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รอง
ด้ านชีววิทยา
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
รอง
2.2 วิธกี ารสอน
บรรยายในหลักการและทฤษฏีทางชีววิทยาขั้นพื้นฐานของเนื้อหาในแต่ละหัวข้ อ มีส่อื การสอนได้ แก่
เอกสารประกอบการสอน เพาว์เวอร์พอยต์ (Power Point)
2.3 วิธกี ารประเมินผล
สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ
รอง
และวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์
2. นาความรู้ทางชีววิทยาไปประยุกต์
รอง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
3. มีความใฝ่ รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่
รอง
หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องและเพื่อนาไปสู่การสร้ างสรรค์นวัตกรรม
3.2 วิธกี ารสอน
วิเคราะห์ความรู้ทางชีววิทยาเพื่อให้ นิสติ
1. เข้ าใจปัญหาที่เชื่อมโยงกับบทนิยามหรือทฤษฎีทางชีววิทยา
2. นาความรู้ทางชีววิทยาไปประยุกต์กบั สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
3.3 วิธกี ารประเมินผล
พิจารณาจากข้ อสอบที่ให้ นิสิตคิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหา ตลอดจนนาบทนิยามและทฤษฎีไป
อธิบายสถานการณ์ต่างๆ ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
รอง
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
รอง
3. สามารถปรับตัวเข้ ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร
รอง
4.2 วิธกี ารสอน
1. บรรยาย
4.3 วิธกี ารประเมินผล
1. การให้ คะแนนพฤติกรรมในการเข้ าเรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละหัวข้ อ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา ความรับผิดชอบ
รอง
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ ปัญหาและนาเสนอข้ อมูลได้ อย่างเหมาะสม
2. มีทกั ษะในการสื่อสารภาษาไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้ รูปแบบ
รอง
การสื่อสารได้ อย่างเหมาะสม
3. มีทกั ษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้ นคว้ าได้ อย่าง
รอง
เหมาะสมและจาเป็ น
4. สามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้ นและเก็บรวบรวมข้ อมูลได้ อย่างมี
รอง
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
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5.2 วิธกี ารสอน
การมอบหมายให้ ทากิจกรรมและส่งงานตามที่ได้ รับมอบหมาย
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการทารายงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช้
4
บรรยาย PowerPoint Presentation

ผู้สอน

1-2

Introduction, Biomolecules

2-3

Cell Structure and Function

4

บรรยาย PowerPoint Presentation

มนตรี

3-4

Cell Division

2

บรรยาย PowerPoint Presentation

รักชนก

4-6

Energy Transformation

6

บรรยาย PowerPoint Presentation

6-7

Biodiversity: Protists

3

บรรยาย PowerPoint Presentation

สมเกียรติ และ
เฉลิมชัย
ฐาปนา

7-8

Biosystematics: Introduction,
Virus, Monera, Fungi
Biodiversity : Plants

3

บรรยาย PowerPoint Presentation

พิชาภัค

5

บรรยาย PowerPoint Presentation

อภิรดา

10-11 Biosystematics : Animals

6

บรรยาย PowerPoint Presentation

ณัฐรินทร์

12-13 Ecology

4

บรรยาย PowerPoint Presentation

วิศรุตตา

13-14 Genetics and Applications

4

บรรยาย PowerPoint Presentation

รักชนก

14-15 Evolution

4

บรรยาย PowerPoint Presentation

ธนวรรณ

8-9
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
4. เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อ่นื
5. มีจิตสาธารณะ
ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
1. มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางด้ านชีววิทยา

2. มีความรู้พ้ ืนฐานทางชีววิทยา
ที่จะนามาอธิบายหลักการ
และทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ
3. สามารถติดตามความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ พัฒนาความรู้
ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ าน
ชีววิทยา
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ
ที่จะนาไปใช้ ในชีวิตประจาวัน
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธกี ารประเมิน

สัปดาห์ท่ปี ระเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

การเข้ าชั้นเรียนและ
สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

-

สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

-

สอบกลางภาค

ร้ อยละ 50

สอบปลายภาค

ร้ อยละ 50

-

สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

-

สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

-

สังเกตพฤติกรรม
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1. Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V. and Jackson, R.B.
(2011) Campbell Biology. 9th ed. Boston : Pearson Education.
2. หนังสือ Biology อื่นๆ
3. เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ผ้ ูสอนในแต่ละหัวข้ อ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสติ ประเมินอาจารย์ผ้ ูสอนตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนผ่านแบบ ปค. 003 ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
อาจารย์ผสู้ อนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน
2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมการเรียนของนิสติ ในชั้นเรียน
3. การประเมินผลงานของนิสิตที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละหัวข้ อ
3. การปรับปรุงการสอน
1. ประมวลความคิดเห็นของนิสติ สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเป็ น
ข้ อมูลเบื้องต้ นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับนิสติ รุ่ นต่อไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีการประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสติ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทาการสอน
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาข้ อคิดเห็นของนิสติ จากข้ อ 1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสติ
มาประมวล เพื่อจัดกลุ่มเนื้อหาความรู้ท่ตี ้ องปรับปรุง ผลจากการประมวลจะนาไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
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2. นาผลการประเมินการสอนของตนเองจากข้ อ 2 กลยุทธ์การประเมินการสอน มาจัดกลุ่ม
เทียบเคียงกับข้ อคิดเห็นของนิสติ เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระให้ ทนั สมัย ปรับวิธกี ารเรียนการสอน
และวิธกี ารประเมินผลให้ ตรงกับผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 8

