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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา      สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    SBI6244 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
                Genetics Laboratory 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     1 หน่วยกิต (0-3-2) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
     ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
     ประเภทของรายวิชา  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
4.ผู้รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย์ผู้สอน 
    ผู้รับผิดชอบรายวิชา     ดร.กิตติมา คงทน 
    อาจารย์ผู้สอนรายวิชา   ดร.เบญจมาศ หนูแป้น  
                                   ดร.มิติ  เจียรพันธุ์ 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

    ภาคการศึกษา 1/2562   ชั้นปีที ่3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)   
                 - 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  
     SBI6443 พันธุศาสตร์ 
8. สถานที่เรียน   
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่ 24 มิถุนายน 2562 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1. รู้และเขา้ใจหลักวิชาเกี่ยวกับปฏิบัติการพันธุศาสตร์ 
2. มีทักษะในการคิดค านวณและการคาดคะเนลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต 
3. สามารถวิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและเหตุผลมาอ้างอิงตามหลักวิชา 
4. สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ 
5. มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
       นักศึกษาสามารถอธิบายหลักวิชาเกี่ยวกับปฏิบัติการพันธุศาสตร์ วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหา และน าความรู้มา
ปรับใช้ได้ทันเหตุปัจจุบันได ้

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

ปฏิบัติการวัฏจักรเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส ความน่าจะเป็น หมู่เลือดของคน แบบจ าลอง
โครงสร้างดีเอ็นเอ การแยกสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์เพดิกรี การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมเชิง
คุณภาพและปริมาณ การแก้ปัญหาและการอภิปรายทางพันธุศาสตร์ 

2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

0 สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

45 ชั่วโมง 30 ชั่วโมง 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

     ชือ่อาจารย์ให้ค าปรึกษา ดร.กิตติมา   คงทน                        ห้องพัก SC408 
     ชือ่อาจารย์ให้ค าปรึกษา ดร.เบญจมาศ หนูแป้น                     ห้องพัก SC410 
     ชือ่อาจารย์ให้ค าปรึกษา ดร.มิติ  เจียรพันธุ์                           ห้องพัก SC416 
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วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา  วิธีการสื่อสาร 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 

ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 

เวลา 9.00-16.30 น. โดยอาจารย์ประจ าวิชาจัด
เวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตาม
ความต้องการ ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

เข้าพบได้ทีห่้องพักอาจารย์ 
 

 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง  ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(แต่ละด้าน) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง
พัฒนา   
1.1 มีความซื่อสัตย์ 
1.2 มีระเบียบวินัย  
1.3 มีจิตส านึกและการปฏิบัติใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

 

 
 
1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณทางพันธุ
ศาสตร์ 
2. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการ
แต่งกายให้เป็นตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 
3. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 
4. มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม 
ฝึกความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
ส่วนรวม และความสามัคคี 
 

 
 
1. ประเมินจากการตรวจชื่อการเข้า
ชั้นเรียนและการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
2. ประเมินความรับผิดชอบในการ
เข้าร่วมกิจกรรม การท างานกลุ่ม 
และงานที่ได้รับมอบหมาย  
3. ความมีวินัยและความพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
4. ประเมินจากพฤติกรรมในการ
สอบที่ไม่มกีารทุจริตในการสอบ 
และผลงานที่ได้รับมอบหมาย 

2.  ความรู้ 
2.1 มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฏีทางด้านพันธุศาสตร์  
2.4 มีความรอบรู้ในของพันธุ
ศาสตร์ ที่จะน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 

  
1. มีวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. สอนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับผู้สอน 
3. การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหา ค้นคว้า เขียนรายงาน และน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 
4. การจัดล าดับเนื้อหาตามความต่อเนื่อง

 
1. การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การ
สอบปฏิบัติ การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน 
2. ประเมินจากรายงานการศึกษา
ค้นคว้าของนักศึกษา 
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จากง่ายไปยาก 
5. มอบหมายงานให้ค้นคว้าและท า
รายงานเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
6. สอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตาม
หลักการทางวิทยาศาสตร์ 
3.2 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ 
ไดอ้ย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
1. มีการคิดวิเคราะห์ปัญหาในเชิง
วิทยาศาสตร์ 
2. มีกิจกรรมสร้างบรรยากาศทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. ให้มีการอภิปรายและน าเสนองานในชั้น
เรียน 

 
1. ประเมินจากรายงาน การ
น าเสนอผลงาน และการอภิปรายใน
ชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการสอบและท า
แบบฝึกหัด 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มีภาวะผู้น า รับฟัง ยอมรับ
ความคิดเห็น สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและ
สมาชิกท่ีดี 

 
 
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
ท างานเป็นกลุ่ม 
2. จัดการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน 

 
 
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการท า
กิจกรรมกลุ่ม 
2. การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3. ประเมินความสม่ าเสมอของการ
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
4. ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 
5. ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
ประเมินเพ่ือน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผู้เรียนสามารถประยุกต์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในเชิงพันธุศาสตร์ เพ่ือการ
วิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 
5.4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและเกบ็
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

 
 

 
1. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนน าเสนอ
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จ าลองหรือสถานการณ์เสมือน
จริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
เพ่ือเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
 

 
 
 
1. ประเมินจากรายงาน ชิ้นงานและ
การน าเสนอผลงาน 
2. ประเมินจากการสอบ 
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ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1.  แผนการสอน  

ครั้งที ่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 บทน า การท าปฏิบัติการ ความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

2 ปฏิบัติการใช้กล้องจุลทรรศน์ 3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

3 ปฏิบัติการเรื่ององค์ประกอบของ
เซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโตซีส 

3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

4 ปฏิบัติการเรื่ององค์ประกอบของ
เซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส 

3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

5 ปฏิบัติการความน่าจะเป็น 
 

3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

6 ปฏิบัติการเรื่องหมู่เลือดของคน 3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

7 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม
เชิงคุณภาพและปริมาณ 

3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

8 สอบกลางภาคเรียน 
9 ปฏิบัติการเรื่องแบบจ าลอง

โครงสร้างดีเอ็นเอ 
3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ

อภิปรายผล ท ารายงาน 
อาจารย์ผู้สอน 

10 ปฏิบัติการการสกัดดีเอ็นเอจาก
สิ่งมีชีวิต 

3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

11 การศึกษาโรคที่เกิดจากการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

12 การศึกษาโรคที่เกิดจากการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม 

3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

13 ปฏิบัติการการวิเคราะห์เพดิกรี 3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

14 พันธุวิศวกรรม 3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 



6 

15 การแก้ปัญหาและการอภิปราย
ทางพันธุศาสตร์ 

3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

16 การแก้ปัญหาและการอภิปราย
ทางพันธุศาสตร์ 

3 บรรยาย ปฏิบัติการ และ
อภิปรายผล ท ารายงาน 

อาจารย์ผู้สอน 

17 สอบปลายภาคเรียน 
 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้   วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการ
ประเมิน 

2.1, 2.4, 3.1, 
3.2 

สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
17 

15% 
15% 

1.1, 1.2, 1.3, 
2.1, 2.4, 3.1, 
3.2, 4.1, 5.1, 
5.4 

การท างานกลุ่ม 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 60% 
 

1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 

การเข้าชั้นเรียนตามเวลาและการแต่งกายเข้าชั้น
เรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
- Handout powerpoint ของอาจารย์ผู้สอน 
- เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยาโมเลกุลของอาจารย์ผู้สอน 
- ยุพา ผลโภค และคณะ 2546. หลักพันธุศาสตร์. สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมพันธุศาสตร์

แห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ. 
- ชลินดา อริยเดช 2555. ปฏิบัติการชีววิทยา 1 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.  
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- ประดิษฐ์ พงษ์ทองด า. 2541. พันธุศาสตร์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
- เผดิม ระติสุนทร และ ประดิษฐ์ พงษ์ทองด า. พันธุศาสตร์ปริมาณ. กรุงเทพฯ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
- สุรินทร์ ปิยโชคณากุล. 2539. พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.  

 - อัมรา คัมภิรานนท์. 2546. พันธุศาสตร์ของเซลล์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. แบบประเมินผู้สอน 
2. แบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการณ์สอนของทีมผู้สอน 
2. การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
3. ผลการสอบ 

3. การปรับปรุงการสอน 
น าผลที่ได้จากข้อ 2 มาประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมสมอง และปรับปรุงการสอน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
ทวนสอบจากคะแนนสอบและผลงานของนักศึกษา การให้คะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักศึกษา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาทุกปีโดยใช้ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

  

หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับพันธกิจอ่ืนๆ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
ลงช่ือ..............................................................................วันที.่........................................................... 
 (.....................................................................) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลงช่ือ..............................................................................วันที.่........................................................... 
          (.....................................................................) 

ลงช่ือ..............................................................................วันที.่........................................................... 
          (.....................................................................) 

รูปแบบการบูรณาการ เนื้อหารายวิชา 

- - 


