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รายละเอียดของรายวชิา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร)ธาน ี

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี 

 

หมวดท่ี 1 ข/อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

 SBI6443 พันธุศาสตร) 
2. จํานวนหน;วยกิต 

 3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

 ชื่อหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต 

 ประเภทของรายวชิา   วิชาเฉพาะด;านบงัคับ 

4.ผู/รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย)ผู/สอน 

    ผู/รับผิดชอบรายวิชา  ดร.มิติ  เจียรพันธุ� 
    อาจารย)ผู/สอนรายวชิา ดร.เบญจมาศ หนูแป@น 
 ดร.กิตติมา คงทน  
 ดร.มิติ  เจียรพันธุ� 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปCท่ีเรียน 

 1/2562 ชั้นปBท่ี 3 ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตรสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร�  
6. รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก;อน  (pre-requisite)  (ถ/ามี) 

 หลักชวีวทิยา หรอืชวีวิทยา 2 
7. รายวิชาท่ีต/องเรียนพร/อมกัน  (co-requisites)  (ถ/ามี) 

 ปฏบิัติการพันธศุาสตร� 
8. สถานที่เรยีน  (ระบสุถานที่เรียนทุกแห�งท้ังในและนอกท่ีตั้งหลกัของมหาวิทยาลัยให�ครบถ�วน)  
 อาคารศูนย�วิทยาศาสตร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภฏัสรุาษฎร�ธาน ี
9. วันท่ีจัดทําหรอืปรบัปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล;าสุด 
 24 มิถุนายน 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ;งหมายและวัตถปุระสงค) 
 

1.  จุดมุ;งหมายของรายวิชา 

1.1 รู;และเข;าใจหลักวชิาเก่ียวกับพันธศุาสตร� 
1.2 มีทักษะในการคิดคาํนวณและการคาดคะเนลกัษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชวีิต 
1.3 สามารถประกอบแบบหรือหุKนจําลองด;วยชิ้นสKวน สาํเร็จรูปได; 
1.4 สามารถวิเคราะห� สรุปประเด็นปNญหาและเหตุผลมาอ;างอิงตามหลักวชิา 
1.5 สามารถนําความรู;ไปประยกุต�ใช;ในงานด;านการปรับปรุงพันธุ� 
1.6 มีความซื่อสัตย�และรับผิดชอบในหน;าท่ีท่ีได;รับมอบหมาย 

2. วัตถุประสงค)ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือให;นักศึกษามีความรู;และปรับใช;ได;ทันเหตุปNจจุบัน 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวชิา  

หลักพันธุศาสตร�ของเมนเดล การวิเคราะห�เพดิกรี การแยกโครโมโซม วัฏจักรเซลล� การแบKงเซลล�ไมโทซิสและ
ไมโอซิส วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตท่ีสืบพันธุ�แบบอาศัยเพศ โครงสร;างจีโนม พันธุกรรมระดับโมเลกุล การถอดรหัส  
การแปลรหสั มิวเทชัน การควบคมุการทํางานของยีน พันธุวิศวกรรม โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม 

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใช/ต;อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝTกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝTกงาน 

การศึกษาด/วยตนเอง 

3 ช่ังโมง/สัปดาห) - - 6 ช่ัวโมง/สัปดาห) 

3. จํานวนช่ัวโมงต;อสัปดาห)ที่อาจารย)ให/คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก;นักศึกษาเปUนรายบุคคล 

 3.1 อาจารย�ประจําวิชาแจ;งให;นักศึกษาทราบเก่ียวกับห;องทํางาน ตารางสอนเวลาวKางในแตKละสัปดาห� 
 3.2 อาจารย�ประจําวิชาจัดเวลาให;คําปรึกษาอยKางน;อย 1 ชั่วโมงตKอสัปดาห�ตKอกลุKมเรียน 
 3.3 อาจารย�ประจํารายวิชาประกาศเวลาให;คําปรึกษาผKานเว็บไซต�สาขาวิชาและเว็บไซต�สKวนตัว 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู/ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู;ในมาตรฐานผลการเรียนรู;แตKละด;านที่มุKงหวัง ซ่ึงต;องสอดคล;องกับท่ีระบุไว;ใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรู;แตKละด;าน ให;แสดงข;อมูลตKอไปน้ี 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู/ 
(แต;ละด/าน) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต/อง
พัฒนา   
1.1 มีความซ่ือสัตย� 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดของ
ผู;อื่น 

 
 
1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในกระบวนการเรียน
การสอน 
2) มอบหมายงานกลุKมเพ่ือฝSกการทํางาน
รKวมกัน 

 
 
1) ประเมินจากการตรงตKอเวลาของ
นักศึกษาในการเข;าชั้นเรียนการสKง
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการมี สK วนรK วม กิจกรรมใน
กระบวนการเรียนการสอน 
2) ประเมินจากการมีวิ นัย และ
พร;อมเพรียงของนักศึกษาในการเข;า
รKวมกิจกรรม 
3) ประเมินจากพฤติกรรมในการ
สอบ ที่ไมKมีการทุจริตในการสอบ 
และผลงานท่ีได;รับมอบหมาย 
4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
งานที่ได;รับมอบหมาย 

2.  ความรู/ 
2.1 มีความรู;ในหลักการและ
ทฤษฏีทางด;านพันธศุาสตร� 
2.2 มีความรู;พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร�และคณิตศาสตร�ท่ี
จะนํามาอธิบายหลกัการและ
ทฤษฏีในศาสตร�เฉพาะ 
2.3 สามารถติดตาม
ความก;าวหน;าทางวชิาการพัฒนา
ความรู;ใหมK โดยเฉพาะอยKางยิ่ง
ด;านวิทยาศาสตร�และ
คณิตศาสตร� 

 
1) จัดการเรียนการสอนหลากหลาย
รูปแบบท่ีเน;นผู;เรียนเปUนสาํคัญ   
2) มีการบรรยายเน้ือหาหลักของแตKละวิชา 
และแนะนําให;ผู;เรียน ทําการค;นคว;าหรือ
ทําความเข;าใจประเด็นปลกียKอยด;วย
ตนเอง  
3) เน;นการได;มาซึง่ทฤษฎแีละกฎเกณฑ�
ตKาง ๆ ในเชิงวิเคราะห� และชี้ให;เห็น
ความสมัพันธ�ระหวKางทฤษฎกัีบ 
ปรากฏการณ�ตKาง ๆ ในธรรมชาต ิ
4) มีการมอบหมายงานเพ่ือให;ผู;เรียนมีการ

 
1) การสอบวัดผลระหวKางภาค และ
ปลายภาค 
2) รายงานท่ีนักศึกษาได;รับ
มอบหมาย 
3) การนําเสนอแบบบรรยายในชั้น
เรียน 
4) การแก;โจทย�ปNญหา เชKน การ
ถาม-ตอบในชั้นเรียน  
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2.4 มีความรอบรู;ในศาสตร�ตKาง ๆ 
ท่ีจะนําไปใช;ในชีวิตประจาํวัน 

ฝSกฝนทักษะการค;นคว;าหาความรู; คิด
วิเคราะห� วางแผนและแก;ปNญหาด;วย
ตนเอง 

3. ทักษะทางปWญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห�อยKาง
เปUนระบบ และมีเหตผุลตาม
หลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร� 

3.2 นําความรู;ทางวิทยาศาสตร�
และคณิตศาสตร�ไปประยกุต�กับ
สถานการณ�ตKางๆ ได;อยKางถูกต;อง
และเหมาะสม 

 
1) การทํารายงานกรณีศึกษา 
2) ฝSกทักษะการวางแผนจากการทํา
กิจกรรมกลุKม 
 

 
1) ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏบิัติของนักศึกษา 
เชKน ประเมินจากการนาํเสนอ
ผลงาน 
2) ประเมินผลโดยใช;แบบทดสอบ 
การสอบปากเปลKา 

4. ทักษะความสัมพันธ)ระหว;าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ  
4.1 มีภาวะผู;นํา โดยสามารถ
ทํางานรKวมกับผู;อ่ืนในฐานะผู;นํา
และสมาชกิท่ีดี 
4.3 สามารถปรับตัวเข;ากบั
สถานการณ�และวฒันธรรม
องค�กร 
 

 
 
1) ใช;การสอนทีมี่การกําหนดกิจกรรม
รKวมกัน การทํางานเปUนกลุKม 
2) จัดการเรียนการสอนท่ีเน;นการมี
ปฏสิัมพันธ�ระหวKางผู;เรียนกับผู;เรียน 
ผู;เรียนกับผู;สอน 

 
 
1) ประเมินจากพฤติกรรม และการ
แสดงออกของนักศึกษาในฐานะผู;นํา
และผู;ตามท่ีดีในการทํางานเปUนกลุKม 
2) ประเมินจากความชัดเจน ถกูต;อง 
และครบถ;วนของผลงานกลุKมท่ีได;รับ
มอบหมายทีทํ่ารKวมกัน 

5. ทักษะการวิเคราะห)เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช/
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถประยุกต�ความรู;ทาง
คณิตศาสตร�และสถิติ เพ่ือการ
วิเคราะห�ประมวลผลการ
แก;ปNญหา และนาํเสนอข;อมูลได;
อยKางเหมาะสม 

 
 
 
1) จัดกิจกรรมการเรียนรู;ที่เน;นให;นักศกึษา
มีการจัดการข;อมูล การวิเคราะห�เชิง
ตัวเลข และมีการนําเสนอโดยใช;รูปแบบ
ด;วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
2) จัดประสบการณ�การเรียนรู;ท่ีสKงเสริมให;
นักศึกษาสืบค;นข;อมลูโดยใช;เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายรูปแบบ
เหมาะสมและให;ความสาํคัญกับการอ;างอิง 

 
 
 
1) ประเมินผลจากความสามารถใน
การจัดการข;อมูลและการวิเคราะห�
เชิงตัวเลข 
2) ประเมินจากความสามารถในการ
นําเสนอการตอบคาํถาม และการ
แก;ปNญหาเฉพาะหน;าจากการ
เลือกใช;เทคโนโลยีสารสนเทศได;
อยKางเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
คร้ังที ่ หัวข/อ/รายละเอียด จํานวน*  

(ช่ัวโมง)  
กิจกรรมการเรียนการ

สอนและส่ือที่ใช/  
ผู/สอน 

1 การแยกโครโมโซม วัฏจักรเซลล� 
การแบ�งเซลล�ไมโทซิสและไมโอซิส 
วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตทีส่ืบพันธุ�
แบบอาศยัเพศ 

3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ 
วิดีทัศน� 

ดร.กิตติมา คงทน 

2 การแยกโครโมโซม วัฏจักรเซลล� 
การแบ�งเซลล�ไมโทซิสและไมโอซิส 
วัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิตทีส่ืบพันธุ�
แบบอาศยัเพศ (ต�อ) 

3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ 
วิดีทัศน� 

ดร.กิตติมา คงทน 

3 หลักพันธศุาสตร�ของเมนเดล 3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ มอบหมายงาน 

ดร.มิติ เจียรพันธุ�  

4 หลักพันธศุาสตร�ของเมนเดล 3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ มอบหมายงาน 

ดร.มิติ เจียรพันธุ�  

5 หลักพันธศุาสตร�ของเมนเดล 
สอบ 

3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ มอบหมายงาน 

ดร.มิติ เจียรพันธุ�  

6 การวิเคราะห�เพดิกรี 3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ มอบหมายงาน 

ดร.มิติ เจียรพันธุ� 

7 โครงสร3างจีโนม 3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ มอบหมายงาน 

ดร.เบญจมาศ หนูแป6น 

8 การถอดรหัส 3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ มอบหมายงาน 

ดร.เบญจมาศ หนูแป6น 

9 การแปลรหัส 3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ วิดทัีศน� 
มอบหมายงาน 

ดร.เบญจมาศ หนูแป6น 

10 การแปลรหัส 
สอบ 

3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ วิดทัีศน� 
มอบหมายงาน 

ดร.เบญจมาศ หนูแป6น 

11 การควบคมุการทํางานของยีน 3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ มอบหมายงาน 

ดร.กิตติมา คงทน 
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12 มิวเทชัน 3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ มอบหมายงาน 

ดร.เบญจมาศ หนูแป6น 

13 พันธุวิศวกรรม 3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ มอบหมายงาน 

ดร.มิติ เจียรพันธุ�  

14 โรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของยีน
และโครโมโซม 

3 บรรยาย ยกตัวอย�าง
ประกอบ มอบหมายงาน 

ดร.กิตติมา คงทน 

15-16 ทํางานกลุ�ม และนําเสนอรายงาน
หน3าชั้นเรียน 

3 ทํารายงาน นําเสนอหน3า
ชั้นเรียน พร3อมท้ังอภปิราย
ร�วมกัน 

ดร.กิตติมา คงทน 

17 สอบปลายภาค 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู/ 

ผลการเรียนรู/*   วิธีการประเมิน**  สัปดาห)ท่ีประเมิน   
สัดส;วนของการ

ประเมิน 

2.1, 2.2, 3.1, 3.2 สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

10 
17 

30% 
30% 

1.1, 1.4, 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 
4.1, 4.3, 5.1 

การทาํงานกลุKม การมีสKวนรKวม อภิปราย  
เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 30% 

1.1, 1.4  จิตพิสัย ตลอดภาคการศึกษา 10% 
 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
ประดิษฐ� พงศ�ทองคาํ. (2554). พันธุศาสตร). กรุงเทพฯ: สาํนักพิมพ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�. 
Handout Powerpoint วิชาพันธุศาสตร� 

2. เอกสารและข/อมูลสําคัญ 
Campbell, N. A., & Reece, J. B. (2012). Campbell Biology (9th Edition). San Francisco, Calif: 

Benjamin Cummings. 
Learn Genetics. http://learn.genetics.utah.edu/ 
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3. เอกสารและข/อมูลแนะนํา 
สุรินทร� ปwยะโชคณากุล. (2543). พันธวุศิวกรรมเบื้องต;น.  กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�. 
Chris Kaiser, Gerald Fink, Leona Samson, and Michelle Mischke. 7.03 Genetics, Fall 2004. 

(Massachusetts Institute of Technology: MIT OpenCourseWare), 
http://ocw.mit.edu/courses/biology/7-03-genetics-fall-2004/index.htm 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ)การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 แบบประเมินผู;สอน 
1.2 แบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ)การประเมินการสอน 
 2.1 การสังเกตการณ�สอนของทีมผู;สอน 
 2.2 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู; 

3. การปรับปรุงการสอน 
 นําผลท่ีได;จากข;อ 1 และ 2 มาประชุม และปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
ทวนสอบการให;คะแนนจากการสุKมผลงานนักศึกษา การให;คะแนนงานมอบหมาย การให;คะแนนการมีสKวนรKวม

ในชั้นเรียน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาทุกปBโดยใช;ข;อเสนอแนะจากนักศึกษาและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
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หมวดที่ 8 การบูรณาการรายวิชาที่สอดคล/องกับพันธกิจอืน่ๆ (ถ/ามี) 
 

รูปแบบการบูรณนาการ เน้ือหารายวิชา 
-  

อาจารย)ผู/รับผิดชอบรายวิชา 
ลงช่ือ..............................................................................วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 
  (ดร. มิติ  เจียรพันธุ)) 

อาจารย)ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 
ลงช่ือ..............................................................................วันท่ี............................................................ 
          (.....................................................................) 

ลงช่ือ..............................................................................วันท่ี............................................................ 
          (.....................................................................) 


