
 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาชีววิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 

SBI7201 สัมมนาทางชีววิทยา 

(Seminar in Biology) 

ประจําภาคเรียนท่ี 1/2562 



1 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร3ธานี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี 

 

หมวดท่ี 1 ข(อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  SBI7201 สัมมนาทางชีววิทยา 

2. จํานวนหน/วยกิต  1(0-3-2) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ช่ือหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะดFานบังคับ 

4.ผู(รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย3ผู(สอน 

    ผู(รับผิดชอบรายวิชา  ดร.มิติ  เจียรพันธุ3 

    อาจารย3ผู(สอนรายวิชา ดร.กรณ3 กรภัทรชัยกลุ อ.กนกอร ทองใหญJ 
 ดร.กนกรัตน3 ใสสอาด  ดร.กิตติมา คงทน  
 ดร.ไซนียMะ สะมาลา  ดร.เบญจมาศ หนูแปNน  
 อ.จีรนันท3 กลJอมนรา แกFวรกัษา  อ.วีณา จิรัตฐิวรุตม3กลุ ชัยสาร  
 วJาที่ ร.ต.ปรญิญา สุขแกFวมณี  ดร.พัชรี หลุJงหมJาน 
 น.ส.ศิรพิร ทวีโรจนการ ดร.มิติ  เจียรพันธุ3 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นป6ท่ีเรียน 

 1/2562  / ช้ันปQที่ 3  ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
6. รายวิชาท่ีต(องเรียนมาก/อน  (pre-requisite)  (ถ(ามี) 

 - 
7. รายวิชาท่ีต(องเรียนพร(อมกัน  (co-requisites)  (ถ(ามี) 

 - 
8. สถานท่ีเรียน  
 อาคารศูนย3วิทยาศาสตร3 คณะวิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร3ธานี 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล/าสุด 
 24 พฤษภาคม 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ/งหมายและวัตถุประสงค3 
 

1.  จุดมุ/งหมายของรายวิชา 

1.1  เพ่ือใหFนักศึกษาทราบถึงวิธีการคFนควFารวบรวมขFอมลูทางชีววิทยา 
1.2  เพ่ือใหFนักศึกษาสามารถวิเคราะห3ขFอมูลเพ่ือการนํามาใชF 
1.3  เพ่ือใหFนักศึกษาไดFฝXกการเตรียมสื่อนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
1.4  เพ่ือใหFนักศึกษาไดFฝXกการนําเสนอผลงานทางวิชาการ 
1.5  เพ่ือใหFนักศึกษาไดFฝXกไหวพรบิและการตอบโตFทางวิชาการ 
1.6  เพ่ือใหFนักศึกษาไดFเรียนรูFกระบวนการและหลักการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

2. วัตถุประสงค3ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

นักศึกษามีความรูFความเขFาใจและสามารถใชFฐานขFอมูลเพ่ือการศึกษาคFนควFา และสามารถนําเสนองานวิจัยทาง
วิชาการไดF 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา  
นําเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชาชีววิทยาจากวารสารวิชาการเพ่ือการอภิปราย 

2. จํานวนชั่วโมงท่ีใช(ต/อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝNกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝNกงาน 

การศึกษาด(วยตนเอง 

- - 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห3 

3. จํานวนชั่วโมงต/อสัปดาห3ท่ีอาจารย3ให(คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก/นักศึกษาเปPนรายบุคคล 
 3.1 อาจารย3ประจําวิชาแจFงใหFนักศึกษาทราบเกี่ยวกับหFองทํางาน ตารางสอนเวลาวJางในแตJละสัปดาห3 
 3.2 อาจารย3ประจําวิชาจัดเวลาใหFคําปรึกษาอยJางนFอย 1 ช่ัวโมงตJอสัปดาห3ตJอกลุJมเรียน 
 3.3 อาจารย3ประจํารายวิชาประกาศเวลาใหFคําปรึกษาผJานเว็บไซต3สาขาวิชาและเว็บไซต3สJวนตัว 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู(ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูFในมาตรฐานผลการเรียนรูFแตJละดFานที่มุJงหวัง ซึ่งตFองสอดคลFองกับที่ระบุไวFใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรูFแตJละดFาน ใหFแสดงขFอมูลตJอไปน้ี 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู( 
(แต/ละด(าน) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต(อง
พัฒนา   
1.1 มีความซื่อสัตย3 
1.2 มีระเบียบวินัย 
1.3 มีจิตสํานึกและการปฏิบัติใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  และวิชาชีพ 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดของ
ผูFอื่น 

 
 
1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในกระบวนการเรียน
การสอน 
2) กําหนดใหFมีวัฒนธรรมองค3กรเพ่ือเป[น
การปลูกฝ\งใหFมีคุณธรรม   จริยธรรม เชJน 
การแตJงกาย การตรงตJอเวลา มีความ
ซื่อสัตย3สุจริต ใหFมีความรบัผิดชอบตJองาน
ที่ไดFรับมอบหมาย การเขFาช้ันเรียน และ
การปฏิบัติตัวในหFองเรียน 

 
 
1) ประเมินจากการตรงตJอเวลาของ
นักศึกษาในการเขFาช้ันเรียนการสJง 
ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการมีสJวนรJวมกิจกรรมใน
กระบวนการเรียนการสอน 
2) มีการเขียนอFางอิงอยJางถูกตFอง
ครบถFวนในงานที่มอบหมาย 
 

2.  ความรู( 

2.2  มีความรูFพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร3และคณิตศาสตร3ที่
จะนํามาอธิบายหลกัการและ
ทฤษฏีในศาสตร3เฉพาะ 

2.3  สามารถติดตาม
ความกFาวหนFาทางวิชาการพัฒนา
ความรูFใหมJ โดยเฉพาะอยJางย่ิง
ดFานวิทยาศาสตร3และ
คณิตศาสตร3 

2.4 มีความรอบรูFในศาสตร3ตJางๆ 
ที่จะนําไปใชFในชีวิตประจําวัน 

 

1) บรรยายเน้ือหาหลักของแตJละวิชา และ
แนะนําใหFผูFเรียน ทําการคFนควFาหรือทํา
ความเขFาใจประเด็นปลีกยJอยดFวยตนเอง 
2) มีการมอบหมายงานเพ่ือใหFผูFเรียนมกีาร
ฝXกฝนทักษะการคFนควFาหาความรูF คิด
วิเคราะห3 วางแผนและแกFป\ญหาดFวย
ตนเอง 

 

1) การนําเสนอแบบบรรยายในช้ัน
เรียน 
2) รายงานที่นักศึกษาไดFรบั
มอบหมาย 

3. ทักษะทางปRญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห3อยJาง
เป[นระบบ และมเีหตุผลตาม
หลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร3 

 
1) การทํารายงานกรณีศึกษา 
2) การมอบหมายใหFผูFเรียนฝXกทักษะการ
คิดวิเคราะห3แกFป\ญหาอยJางเป[นระบบ 

 
1) ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
เชJน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานการวิจัยที่ไดFศึกษาคFนควFา  
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3.2 นําความรูFทางวิทยาศาสตร3
และคณิตศาสตร3ไปประยุกต3กับ
สถานการณ3ตJางๆ ไดFอยJางถูกตFอง
และเหมาะสม 
4. ทักษะความสัมพันธ3ระหว/าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มีภาวะผูFนํา โดยสามารถ
ทํางานรJวมกบัผูFอื่นในฐานะผูFนํา
และสมาชิกที่ดี 

 

 
 
1) ใชFการสอนทีม่ีการกําหนดกจิกรรม
รJวมกัน 

 
 
1) ประเมินจากพฤติกรรม และการ
แสดงออกของนักศึกษาในฐานะผูFนํา
และผูFตามที่ดี 

5. ทักษะการวิเคราะห3เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช(
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 มีทักษะการใชFภาษาเพ่ือ
สื่อสารความรูFทางวิทยาศาสตร3
และคณิตศาสตร3ไดFอยJางมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้การเลอืกใชF
รูปแบบการสื่อสารไดFอยJาง
เหมาะสม 

5.3 มีทักษะและความรูF
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาตJางประเทศอื่นเพ่ือการ
คFนควFาไดFอยJางเหมาะสมและ
จําเป[น 

5.4 สามารถใชFเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคFนและเกบ็
รวบรวมขFอมูลไดFอยJางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ3 

 
 
 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรูFทีเ่นFนใหFนักศึกษา
มีการจัดการขFอมูลทางสถิติ การวิเคราะห3
เชิงตัวเลข และมีการนําเสนอโดยใชF
รูปแบบดFวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 
2) จัดประสบการณ3การเรียนรูFที่สJงเสรมิใหF
นักศึกษาสืบคFนขFอมลูโดยใชFเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายรปูแบบ
เหมาะสมและใหFความสําคัญกบัการอFางองิ 

 
 
 

1) ประเมินผลจากความสามารถใน
การจัดการขFอมลู ทางหลกัสถิติและ
การวิเคราะห3เชิงตัวเลข 

2) ประเมินจากความสามารถในการ
นําเสนอการตอบคําถาม และการ
แกFป\ญหาเฉพาะหนFาจากการ
เลือกใชFเทคโนโลยีสารสนเทศไดF
อยJางเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1.  แผนการสอน (จัดการเรียนการสอนไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� โดยไม�นับรวมสอบกลางภาค และปลายภาค) 
 

สัปดาห3ท่ี หัวข(อ/รายละเอียด จํานวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช(  

ผู(สอน 

1 - ความหมายและขอบขJายวิชา 
- ช้ีแจงขFอปฏิบัติและขFอตกลง 
- การคิดเชิงระบบสูJหัวขFอสัมมนา 
 และการสบืคFนขFอมูล 
-  มอบหมายงาน 
- จัดลําดับการนําเสนอ 

3 - สนทนากบัผูFเรียน 
- บรรยายประกอบสื่อ 
 Power point 
- รJวมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นซักถามป\ญหา 
และสรุปรJวมกัน 

อ.มิติ 

2 สืบคFนงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก
การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

3 สืบคFนงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก
การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

4 สืบคFนงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก
การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

5 การเตรียมสไลด3 
รายงานความกFาวหนFา 

3 - สนทนากบัผูFเรียน 
- บรรยายประกอบสื่อ 
 Power point 
- ซักถามขFอสงสัย 

อ.กนกอร 

6 สืบคFนงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก
การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

7 สืบคFนงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก
การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

8 สืบคFนงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก
การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

9 สืบคFนงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก คณาจารย3ตามกลุJม
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การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

ความถนัดเฉพาะดFาน 

10 สืบคFนงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก
การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

11 สืบคFนงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก
การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

12 สืบคFนงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก
การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

13 นักศึกษาสJงบทคัดยJอ และนําเสนอ
งานดFวยวาจา 

3 - นักศึกษานําเสนองาน 
- รJวมกันอภิปราย ซักถาม 
และสรุปรJวมกัน 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

14 สรปุงานวิจัย และจัดทํารายงาน 3 - ศึกษาดFวยตนเองจาก
การเขFาฐานขFอมลูงานวิจัย 
- ซักถามขFอสงสัย 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

15 สรปุงานวิจัย และจัดทํารายงาน 3 - นักศึกษานําเสนองาน 
- รJวมกันอภิปราย ซักถาม 
และสรุปรJวมกัน 

คณาจารย3ตามกลุJม
ความถนัดเฉพาะดFาน 

16 - นักศึกษาสJงรายงานสัมมนา 
- สรุปบทเรียน 

3 - นักศึกษาสJงรายงาน 
- รJวมกันอภิปราย ซักถาม 
และสรุปบทเรียนที่ไดFจาก
รายวิชาตลอดภาคเรียน 

อ.มิติ 

* จํานวนช่ัวโมงต�องสอดคล�องกับจํานวนหน�วยกิต 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู( 
 

ผลการเรียนรู(*   วิธีการประเมิน**  สัปดาห3ท่ีประเมิน   
สัดส/วนของการ

ประเมิน 

1.1, 1.2, 4.1 - การจัดเตรียมสมัมนาและบทคัดยJอ 13 10% 
1.3, 1.4, 2.2, 
2.3, 2.4, 3.1, 
3.2 

- นําเสนองานดFวยวาจาและการตอบคําถาม 
- รายงานสรปุสมัมนา 

13 
16 

40% 
10% 
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1.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3.2, 5.2, 
5.3, 5.4 

- การเตรียมสื่อนําเสนอ 13 30% 

1.1, 1.2, 1.4 - ความเอาใจใสJ และความรับผิดชอบ 
- ความสนใจและมสีJวนรJวมในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 
5% 

*   ระบุผลการเรียนรู�หัวข�อย�อย เช�น (1.1, 2.2, 3.3) ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต�อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2)   

** วิธีการประเมิน เช�น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงาน การนําเสนอหน�าช้ัน หรือการทดสอบ 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
 Handout PowerPoint   
2. เอกสารและข(อมูลสําคัญ 
 ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 
 National Center for Biotechnology Information http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
3. เอกสารและข(อมูลแนะนํา 

เว็บไซต3ฐานขFอมลูงานวิจัยอื่นๆ 
ไพศาล เหลJาสุวรรณ. (2545). วิธีการเขยีนทางวิทยาศาสตร3. นครราชสีมา: บ.สมบรูณ3การพิมพ3. 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ3การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 แบบประเมินผูFสอน 
1.2 แบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ3การประเมินการสอน 
2.1 การสังเกตการณ3สอนของทีมผูFสอน 
2.2 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรูF 

3. การปรับปรุงการสอน 
 นําผลที่ไดFจากขFอ 1 และ 2 มาประชุม และปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
 ทวนสอบการใหFคะแนนจากการสุJมผลงานนักศึกษา การใหFคะแนนการนําเสนอ การใหFคะแนนการมีสJวนรJวม
ในช้ันเรียน 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาทุกปQโดยใชFขFอเสนอแนะจากนักศึกษาและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 
หมวดท่ี 8 การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล(องกับพันธกิจอ่ืนๆ (ถ(ามี) 

 

รูปแบบการบูรณนาการ เน้ือหารายวิชา 
การนําเสนองานวิจัย การนําเสนองานวิจัยที่ตีพิมพ3ลงในวารสารนานาชาติ นักศึกษาจําเป[นตFองในความรูFใน

ศาสตร3ที่เกี่ยวขFองกับงานวิจัยเพ่ือใหFสามารถทําความเขFาใจและนําเสนองานไดFอยJาง
ถูกตFอง ครบถFวน 

 

อาจารย3ผู(รับผิดชอบรายวิชา 
ลงชื่อ..............................................................................วันท่ี 24 มิถุนายน 2562 
  (ดร. มิติ  เจียรพันธุ3) 

อาจารย3ผู(รับผิดชอบหลักสูตร 
ลงชื่อ..............................................................................วันท่ี............................................................ 
          (.....................................................................) 

ลงชื่อ..............................................................................วันท่ี............................................................ 
          (.....................................................................) 


