รายละเอียดของรายวิชา

รายวิชา ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)
รหัสวิชา 4031113

ภาคเรียนที่ 1/2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
1
2
2
3
5
10
11
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รายละเอียดของรายวิชา
สถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

4031113 ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาแกน

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4.2 อาจารยผูสอนและกลุมเรียน

ผศ.ดร. สุชาดา โทผล
ผศ.ดร. สุชาดา โทผล
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา สุวรรณทีป

กลุมเรียน A4
กลุมเรียน A4

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)

รหัสวิชา 4031114 ชื่อวิชา ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (General Biology Laboratory)

8. สถานที่เรียน

ศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
4 กรกฎาคม 2562

1
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธี
ทางวิ ท ยาศาสตร สารเคมี ของชี วิ ต เซลล และเมแทบอลิ ซึ ม พั น ธุ ศาสตร กลไกของวิ วั ฒ นาการ ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่ของสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค / หลักการ / ทฤษฎี เกียวกับ สมบัติของสิ่งมีชีวิต
การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต เซลลและเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร
กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสรางและหนาที่
ของสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกลไก / กระบวนการการทํางานตางๆในสิ่งมีชีวิต

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม คําอธิบายรายวิชาและเนื้อหารายวิชา ใหมีสมบูรณและทันสมัย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

ศึ ก ษาสมบั ติ ข องสิ่ งมี ชี วิ ต การจั ด ระบบสิ่ งมี ชี วิ ต สารเคมี ข องชี วิ ต เซลล แ ละเมแทบอลิ ซึ ม
พันธุศาสตร กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของพืช โครงสราง
และหนาที่ของสัตว นิเวศวิทยาและพฤติกรรม และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร
Study of the characteristics, organization and chemistry of life, cells and
metabolism, genetics, mechanisms of evolution, biodiversity of organisms, structure and
function of plants and animals, ecology and behavior, and the scientific method.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ไมมี

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
ไมมี

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
จํานวน 1 ชั่วโมงตอสัปดาห ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน ใชการ
สื่อสาร ผาน Social Media, E – Mail รวมทั้งการพบเปนรายบุคคล
2
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

มนุษย

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ปฏิบัติตนอยางมีคุณคาคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตยสุจริต
 1.1.2 รักษาวินัยตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเองงานและสังคม
 1.1.3 รักษาสิทธิของตนเองและเคารพในสิทธิของผูอื่นรักคุณคาและศักดิ์ศรีความเป น

1.1.4 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆขององคกรและสังคม
1.1.5 ปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชี พ ดานอาชีว อนามัย และความ
ปลอดภัยสภาพแวดลอมในการทํางานและดานสาธารณสุข
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ใชการตั้งคําถามเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรรม จริยธรรมอยาง
ตอเนื่อง
1.2.2 ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการ
แตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.3 มอบหมายงานกลุมใหกับนักศึกษา
1.2.4 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียนเพื่อปลูกฝงจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพใหกับ
นักศึกษา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินผลจากความเสียสละเพื่อสวนรวมของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมตางๆ
1.3.2 ประเมินผลจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
1.3.3 ประเมินผลจากการสังเกตในการเขารวมกิจกรรมหรือทํางานกลุมของนักศึกษา

2. ความรู
พื้นฐาน

2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มี แนวคิ ด และทฤษฎี ด านอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย และด านสาธารณสุ ข

2.1.2 การวางแผนงานโครงการและการประเมิน ผลการทํ างานดานอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน การกําจัดความเสี่ยงตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพทั้งมวล
2.1.3 คนควาหากลยุทธและกลวิธีทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูประกอบอาชีพในชุมชน สถานประกอบการ
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 การสอนบรรยายรวมกับการสรางและตอบคําถามในชั้นเรียน
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2.2.2 การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเนนใหนักศึกษาคนควาหาความรูและขอมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ ตํารา และทางอินเตอรเน็ต
2.2.3 การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Co-operative Learning)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ประเมินผลจากการทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.3.2 ประเมินผลจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
2.3.3 ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 ประเมินวิเคราะหสถานะสุขภาพในระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนไดแบบองครวม
3.1.2 วางแผนพั ฒ นาพฤติ กรรมสุขภาพของผูป ระกอบอาชีพสอดคลองกับ บริบ ทโดย
ประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
3.1.3 การบําบัดเบื้องตนการสงเสริมสุขภาพการปองกันโรคและฟนฟูสภาพ และสงตอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล พนักงานสถานประกอบการ ชุมชน การพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนโดยประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.1.4 ใหบ ริการวิช าการดานอาชี วอนามัย และความปลอดภัย และการสาธารณสุขที่
มุงเนนการสงเสริมสุขภาพแกพนักงานในสถานประกอบการ ประชาชนไดอยางเหมาะสม
3.1.5 ริเริ่มและสรางสรรค คิดคนสรางนวัตกรรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และสาธารณสุขไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนแบบตั้งโจทยและตอบคําถาม
3.2.2 สอนโดยใชการสืบคนขอมูล
3.2.3 การทํารายงานและเสนอรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากการตอบคําถามในระหวางเรียนและการเสนอผลงาน
3.3.2 ประเมินผลจากรายงานและการนําเสนองาน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 4.1.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลอื่น
 4.1.2 สามารถทํางานเปนทีมและมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นใน หนวยงานและ
งานที่ไดรับมอบหมาย
 4.1.3 มีคุณลักษณะของภาวะผูนําและภาวะผูตามที่ดี
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายงานกลุมและมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให
นักศึกษาทํางานไดกับผูอื่น โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกลชิด
4
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4.2.2 กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุมอยางชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากการมีสวนรวมในชั้นเรียนและความสัมพันธระหวางบุคคล
4.3.2 ประเมินผลจากความรับผิดชอบของนักศึกษาจากงานที่ไดรับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินผลจากการสังเกตความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคน ในการทํางาน
กลุมอยางใกลชิด

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถใชเทคนิคทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและดานสาธารณสุขใน
การวิเคราะหขอมูลและแปลความหมายขอมูลทั้ง เชิงปริมาณและคุณภาพ
 5.1.2 สามารถใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควา เก็บรวบรวมขอมูล
ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดานสาธารณสุข
5.1.3 สามารถสื่อสารภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูดการฟงและการเขียน ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาสากล เชน ภาษาอังกฤษ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 กระตุนใหนักศึกษาเห็นประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ
นําเสนอรายงาน
5.2.2 แนะแนวเทคนิคการสืบคนขอมูลและแหลงขอมูล และมอบหมายงานที่ตองมีการ
สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.3 การมอบหมายงานที่ตองมีการคํานวณ/อภิปราย/นําเสนอโดยการใชเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินผลจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนควาขอมูล
5.3.2 ประเมินผลจากผลงาน/รายงานที่ไดรับมอบหมายมีการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จํานวน
สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
ผูสอน
ที่
ชัว่ โมง
สื่อที่ใช (ถามี)
1
บทที่ 1 สมบัติของ
3
1. แนะนํารายวิชาอธิบายการจัดการเรียนการสอน ผศ.ดร.
สิ่งมีชีวิต การ
ตาม มคอ.3 และมอบหมายนักศึกษาทํารายงานกลุม สุชาดา
จัดระบบสิ่งมีชีวิต
2 เรื่อง
โทผล
5
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สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
สื่อที่ใช (ถามี)
ระเบียบวิธีทาง
2. ใหนักศึกษาสืบคนและอภิปรายระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร สารเคมี
วิทยาศาสตร
ของชีวิต
3. บรรยายประกอบ Power point เรื่อง สมบัติของ
สิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร สารเคมีของชีวิต
4. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญและซักถาม
5. มอบหมายนักศึกษาทํางานตอบคําถามทายบท

ผูสอน

2

บทที่ 2 เซลลและ
เมแทบอลิซึม

3

1. อาจารยใหนักศึกษารวมอภิปรายเกี่ยวกับเซลล
และเมแทบอลิซึม
2. บรรยายประกอบสื่อ Power point เรื่อง เซลล
และเมแทบอลิซึม
3. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ และซักถาม
4. มอบหมายนักศึกษาทําคําถามทายบท

3

บทที่ 3 พันธุศาสตร

3

1. กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถามใหนักศึกษา ผศ.ดร.
อภิปรายเกี่ยวกับพันธุศาสตร
สุชาดา
2. บรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง พันธุ
โทผล
ศาสตร
3. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ ใหนักศึกษาซักถาม

4

บทที่ 3 พันธุศาสตร
(ตอ)

3

1. กิจกรรมสืบคน นําเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับพันธุ ผศ.ดร.
ศาสตร ประโยชนและผลกระทบ
สุชาดา
2. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ ใหนักศึกษาซักถาม
โทผล
4. มอบหมายนักศึกษาตอบคําถามทายบท

5

บทที่ 4 กลไกของ
วิวัฒนาการ

3

1. กิจกรรมนําสูบทเรียนโดย คําถามใหนักศึกษา
อภิปรายกลไกของวิวัฒนาการ
2. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง
กลไกของวิวัฒนาการ
3. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ ใหนักศึกษาซักถาม
4. มอบหมายนักศึกษาตอบคําถามทายบท

6

ผศ.ดร.
สุชาดา
โทผล

ผศ.ดร.
สุชาดา
โทผล
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สัปดาห
กิจกรรมการเรียนการสอน
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
สื่อที่ใช (ถามี)
6
บทที่ 5 ความ
3 1. กิจกรรมนําสูบทเรียน ใหนักศึกษาอภิปรายความ
หลากหลายของ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิต
2. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
3. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ ใหนักศึกษาซักถาม
4. มอบหมายจัดทํารายงานเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของสิ่งมีชีวิต
7
บทที่ 5 ความ
3 1. กิจกรรมนําสูบทเรียน ใหนักศึกษาอภิปรายความ
หลากหลายของ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิต (ตอ)
2. การบรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
3. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญ ใหนักศึกษาซักถาม
4. มอบหมายนักศึกษาทํางานตอบคําถามทายบท
8
นําเสนอรายงาน
3 1. นักศึกษานําเสนอรายงานครั้งที่ 1
2. สอบกลางภาค (บทที่ 1- 4)

9

บทที่ 6 โครงสราง
และหนาที่ของพืช

3

10

บทที่ 6 โครงสราง
และหนาที่ของพืช
(ตอ)

3

ผูสอน
ผศ.ดร.
สุชาดา
โทผล

ผศ.ดร.
สุชาดา
โทผล

ผศ.ดร.
สุชาดา
โทผล และ
ผศ.ดร.
ณัฐกฤตา
สุวรรณทีป
1. กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถามใหนักศึกษา ผศ.ดร.
อภิปราย เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืช
ณัฐกฤตา
2. บรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง
สุวรรณทีป
โครงสรางและหนาที่ของพืช
3. นักศึกษาอภิปราย ซักถาม อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
4. มอบหมายจัดทํารายงานเรื่องการใชประโยชนจาก
ความรูทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของ
นักศึกษา
1. กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถามใหนักศึกษา ผศ.ดร.
อภิปราย เรื่อง โครงสรางและหนาที่ของพืช (ตอ)
ณัฐกฤตา
2. บรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง โครง
สุวรรณทีป
สรางและหนาที่ของพืช (ตอ)
3. นักศึกษาอภิปราย ซักถาม อาจารยสรุปประเด็น
7
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
11

บทที่ 7 โครงสราง
หนาที่ของสัตว

3

12

บทที่ 7 โครงสราง
หนาที่ของสัตว (ตอ)

3

13

บทที่ 8 นิเวศวิทยา
และพฤติกรรม

3

14

บทที่ 8 นิเวศวิทยา
และพฤติกรรม (ตอ)

3

15

- นําเสนอรายงาน
- สรุปทบทวน
บทเรียน

3

16

บทที่ 6 - 8

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
สําคัญ
4. มอบหมายนักศึกษาทํางานตอบคําถามทายบท
1. กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถาม
2. บรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง
โครงสรางหนาที่ของสัตว
3. นักศึกษาอภิปราย ซักถาม อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
1. กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถาม
2. บรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง
โครงสรางหนาที่ของสัตว
3. นักศึกษาอภิปราย ซักถาม อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
4. มอบหมายนักศึกษาทํางานตอบคําถามทายบท
1. กิจกรรมนําเขาสูบทเรียนโดยใชคําถาม
2. บรรยายประกอบสื่อ Power Point เรื่อง
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
3. นักศึกษาอภิปราย ซักถาม อาจารยสรุปประเด็น
สําคัญ
1. กิจกรรมคนควาและสํารวจระบบนิเวศ
2. นักศึกษานําเสนอ อภิปราย ซักถามอาจารยสรุป
ประเด็นสําคัญ
4. นักศึกษาตอบคําถามทายบท
1. นักศึกษานําเสนอรายงาน 2 เรื่อง
2. นักศึกษาอภิปรายและซักถาม
3. อาจารยสรุปประเด็นสําคัญจากรายงาน
4. สรุปทบทวนบทเรียนบทที่ 6 - 8
สอบปลายภาค (ในตาราง)

8

ผูสอน

ผศ.ดร.
ณัฐกฤตา
สุวรรณทีป
ผศ.ดร.
ณัฐกฤตา
สุวรรณทีป

ผศ.ดร.
ณัฐกฤตา
สุวรรณทีป
ผศ.ดร.
ณัฐกฤตา
สุวรรณทีป
ผศ.ดร.
สุชาดา
โทผล และ
ผศ.ดร.
ณัฐกฤตา
สุวรรณทีป
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1.1.1, 1.1.2, 1. การเสียสละเพื่อสวนรวมในการรวม
1.1.3
กิจกรรมตางๆ
2. การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน
การสงงานตามกําหนดเวลา
3. สังเกตจากการเขารวมกิจกรรมหรือ
ทํางานกลุมของนักศึกษา
4 ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย
2.1.1, 3.1.5 1. การตอบคําถามระหวางเรียน
และการตอบคําถามทายบท
2. การตอบคําถามในการเสนอผลงาน
2.1.1, 3.1.5 1. ความรับผิดชอบในการทํารายงาน
4.1.1, 4.12 2. ผลงาน/รายงาน
4.1.3, 5.1.2 3. การนําเสนอรายงาน
2.1.1
1. การสอบกลางภาค
2. การสอบปลายภาค

สัปดาห
สัดสวนของ
วิธีการ
ที่ประเมิน การประเมินผล ทวนสอบ
1-15
10%
การใหคะแนน
นักศึกษา

1-15

10%

8, 15
8, 15

การใหคะแนน
นักศึกษา

30%

การใหคะแนน
นักศึกษา

8
16

20%
30%

ผลสอบ
นักศึกษา

3. การประเมินผลการศึกษา
เกณฑคะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-49
ถอนรายวิชา
ไมสงงาน

เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I

9
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก

เอกสารประกอบการเรียน กลุมวิชาชีววิทยา (2560). ชีววิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร: ศูนยบริการสื่อ
และสิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

เชาว ชิโนรักษ และ พรรณี ชิโนรักษ. (2552). ชีววิทยา เลม 1. กรุงเทพมหานคร: บูรพาสาสน
ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ สุวรรณพินิจ. (2553). ชีววิทยา2. พิมพครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปรีชา สุวรรณพินิจ และ นงลักษณ สุวรรณพินิจ. (2555). ชีววิทยา 1. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปรีชา สุวรรณพินิจ และนงลักษณ สุวรรณพินิจ. (2557). ชีววิทยา. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
Campbell N.A., J. B. Reece, L. A. Urry, M.L. Cain, S. A. Wasserman, P. V. Minorsky and R. B.
Jackson. ( 2015). Biology: A Global Approach. 10th edition. Mc Graw Hill Higher
Education, Boston Burr Ridge.
Raven P. H., G. B. Johnson, J. B. Losos, K.A. Mason, S. R. Singer. (2014). Biology. 10 th
edition. Mc Graw-Hill Companies Inc., NewYork.
Sadava, D., D.M. Hillis, H.C. Heller and M.R. Berenbaum. ( 2011) . Life: the science of
biology. ninth edition. Mc Graw Hill Higher Education, Boston Burr Ridge.

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

Freeman Q.A. (2014). Biological Science. 5th edition. Pearson new international edition,
Edinburgh Gate Harlow, England.
Goodenough, J. and Mcguire, B. (2010). Biology of Humans. 3rd ed., Pearson Benjamin
Cummings., United states of America.
N.A. Campbell., J. Losos, J.B., K.A. Mason, S.R. Singer, P.H. Raven. (2009). Biology. eight
edition. Higher Education. Boston Burr Ridge.
Raven P. H., G. B. Johnson, J. B. Losos, K.A. Mason, S. Purves, W. K., D. Sadava, G. H. Orians and
H.C. Heller. (2001). Life: the science of biology. sixth edition. Sinauer Associates, Inc.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา ดําเนินการดังนี้
1.1 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอน ผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย
1.2 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน

2.1 ประเมินจากผลการสอบ
2.2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา
2.3 อาจารยผูสอนรวมกับคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นภาคการศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน

3.1 จัดกิจกรรมในการระดมสมอง ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอนตอไป
3.2 จัดประชุมผูสอนในรายวิชาชีววิทยาตอนเรียนอื่น แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนรวม
ในรายวิชาเพื่อพิจารณาและนําไปสูการปรับปรุงการเรียนการสอน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

4.1 หลักสูตรมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.2 คณะมีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา ทําหนาที่ทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

5.1 ปรั บ ปรุ งลั ก ษณะการเรี ย นการสอน ตามข อ เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ ไดแก การปรับปรุงสื่อการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัย
5.2 อาจารยผูสอน/อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียน
การสอนและนําขอคิดเห็น/การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน
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