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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  SBI0215 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

2. จ านวนหน่วยกิต  1(0-3-2) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ช่ือหลักสูตร   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

4.ผู้รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย์ผู้สอน 

    ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อ.ศักดิ์ชัย กรรมารางกรู 

    อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ผศ.ดร.กรณ์ กรภัทรชัยกุล อ.กนกอร ทองใหญ ่
 ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา ดร.กิตติมา คงทน  
 ผศ.ดร.พัชรี หลุง่หม่าน อ.จีรนันท์ กลอ่มนรา แก้วรกัษา ผศ.ดร.เบญจมาศ หนูแป้น  
 ดร.มิติ  เจียรพันธ์ุ อ.ดอกรกั ชัยสาร อ.วีณา จิรัตฐิวรุตม์กลุ ชัยสาร  
 ดร.จาตุรนต์ ทิพย์วงศ์ ว่าที่ ร.ต.ปรญิญา สุขแก้วมณ ี อ.พลวัติ ภัทรกลุวิสุทธิ 
    น.ส.ศิรพิร ทวีโรจนการ อ.ศักดิ์ชัย กรรมารางกรู     
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

 1/2563  / ช้ันปีที่ 3  ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 

 - 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 

 - 
8. สถานท่ีเรียน  
 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 21 พฤษภาคม 2561 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1  เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการค้นคว้ารวบรวมข้อมลูทางชีววิทยาในเหตุการณ์ปจัจุบัน 
1.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการน ามาใช้อยา่งถูกต้อง 
1.3  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝกึการเตรียมสื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
1.4  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝกึการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
1.5  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝกึไหวพรบิและการตอบโต้ทางวิชาการ 
1.6  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการและหลักการจัดสัมมนาทางวิชาการแบบกลุม่ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า และสามารถน าเสนองานวิจัยทาง
วิชาการได้ 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
การศึกษาค้นคว้าเรื่องเฉพาะทางชีววิทยาในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรือ่งเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

- - 45 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 2 ช่ัวโมง/สัปดาห ์

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 3.1 อาจารย์ประจ าวิชาแจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องท างาน ตารางสอนเวลาว่างในแต่ละสัปดาห์ 
 3.2 อาจารย์ประจ าวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษาอย่างน้อย 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 
 3.3 อาจารย์ประจ ารายวิชาประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชาและเว็บไซต์ส่วนตัว 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(แตล่ะดา้น) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้อง
พัฒนา   
1.1 มีความซื่อสัตย์ 
1.2 มีระเบียบวินัย 
1.3 มีจิตส านึกและการปฏิบัติใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ  และวิชาชีพ 

 
 
1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในกระบวนการเรียน
การสอน 
2) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพือ่เป็น
การปลูกฝังให้มีคุณธรรม   จริยธรรม เช่น 
การแต่งกาย การตรงตอ่เวลา มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้มีความรบัผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย การเข้าช้ันเรียน และ
การปฏิบัติตัวในหอ้งเรียน 

 
 
1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนการส่ง 
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
กระบวนการเรียนการสอน 
2) มีการเขียนอ้างอิงอย่างถูกตอ้ง
ครบถ้วนในงานที่มอบหมาย 
 

2.  ความรู้ 
2.1  มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฏีทางด้านชีววิทยา 
2.2  มีความรู้พื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่
จะน ามาอธิบายหลกัการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
2.3  สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการพฒันา
ความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 

 

1) บรรยายเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา และ
แนะน าให้ผูเ้รียน ท าการค้นคว้าหรือท า
ความเข้าใจประเด็นปลีกยอ่ยด้วยตนเอง 
2) มีการมอบหมายงานเพื่อใหผู้้เรียนมีการ
ฝึกฝนทักษะการค้นคว้าหาความรู้ คิด
วิเคราะห์ วางแผนและแกป้ัญหาด้วย
ตนเอง 

 

1) การน าเสนอแบบบรรยายในช้ัน
เรียน 
2) รายงานที่นักศึกษาได้รบั
มอบหมาย 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ และมเีหตผุลตาม
หลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร ์

 
1) การท ารายงานกรณีศึกษา 
2) การมอบหมายให้ผูเ้รียนฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์แกป้ัญหาอย่างเป็นระบบ 

 
1) ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
เช่น ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานการวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า  
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3.2 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ไปประยกุต์กับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มีภาวะผู้น า โดยสามารถ
ท างานร่วมกบัผู้อื่นในฐานะผู้น า
และสมาชิกที่ด ี

 

 
 
1) ใช้การสอนทีม่ีการก าหนดกจิกรรม
ร่วมกัน 

 
 
1) ประเมินจากพฤติกรรม และการ
แสดงออกของนักศึกษาในฐานะผู้น า
และผู้ตามที่ด ี

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 สามารถประยุกต์ความรูท้าง
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการ
วิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหา และน าเสนอข้อมลูได้
อย่างเหมาะสม 

5.3 มีทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นเพือ่การ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
จ าเป็น 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นและเกบ็
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 
 
 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นให้นกัศึกษา
มีการจัดการข้อมูลทางสถิติ การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข และมีการน าเสนอโดยใช้
รูปแบบด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศที่
เหมาะสม 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่สง่เสรมิให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายรปูแบบ
เหมาะสมและให้ความส าคัญกบัการอ้างองิ 

 
 
 

1) ประเมินผลจากความสามารถใน
การจัดการข้อมลู ทางหลกัสถิติและ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

2) ประเมินจากความสามารถในการ
น าเสนอการตอบค าถาม และการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการ
เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

1.  แผนการสอน (จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ โดยไม่นับรวมสอบกลางภาค และปลายภาค) 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

1 - ความหมายและขอบข่ายวิชา 
- ช้ีแจงข้อปฏิบัติและข้อตกลง 
- การคิดเชิงระบบสูห่ัวข้อเรื่อง
เฉพาะทางชีววิทยาและการสืบค้น
ข้อมูล 
-  มอบหมายงาน 
- จัดล าดับการน าเสนอ 

3 - สนทนากบัผูเ้รียน 
- บรรยายประกอบสื่อ 
 Power point 
- ร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นซักถามปัญหา 
และสรุปร่วมกัน 

อ.ศักดิ์ชัย 

2 สืบค้นงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซักถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

3 สืบค้นงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซักถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

4 สืบค้นงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซกัถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

5 การเตรียมสไลด ์
รายงานความก้าวหน้า 

3 - สนทนากบัผูเ้รียน 
- บรรยายประกอบสื่อ 
 Power point 
- ซักถามข้อสงสัย 

อ.มิต ิ

6 สืบค้นงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซักถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

7 สืบค้นงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซักถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

8 สืบค้นงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซักถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 
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9 สืบค้นงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซักถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

10 สืบค้นงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซักถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

11 สืบค้นงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซักถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

12 สืบค้นงานวิจัย และเตรียมสัมมนา 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซักถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

13 นักศึกษาส่งบทคัดย่อ และน าเสนอ
งานด้วยวาจา 

3 - นักศึกษาน าเสนองาน 
- ร่วมกันอภิปราย ซักถาม 
และสรุปร่วมกัน 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

14 สรปุงานวิจัย และจัดท ารายงาน 3 - ศึกษาด้วยตนเองจาก
การเข้าฐานข้อมลูงานวิจัย 
- ซักถามข้อสงสัย 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนดัเฉพาะด้าน 

15 สรปุงานวิจัย และจัดท ารายงาน 3 - นักศึกษาน าเสนองาน 
- ร่วมกันอภิปราย ซักถาม 
และสรุปร่วมกัน 

คณาจารย์ตามกลุ่ม
ความถนัดเฉพาะด้าน 

16 - นักศึกษาส่งรายงานสัมมนา 
- สรุปบทเรียน 

3 - นักศึกษาส่งรายงาน 
- ร่วมกันอภิปราย ซักถาม 
และสรุปบทเรียนที่ได้จาก
รายวิชาตลอดภาคเรียน 

อ.ศักดิ์ชัย 

* จ านวนช่ัวโมงต้องสอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิต 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*   วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ท่ีประเมิน   
สัดส่วนของการ

ประเมิน 

1.1, 1.2, 4.1 - การจัดเตรียมสมัมนาและบทคัดย่อ 13 10% 
1.3, 2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 3.2 

- น าเสนองานด้วยวาจาและการตอบค าถาม 
- รายงานสรปุเรื่องเฉพาะทางชีววิทยา 

13 
16 

40% 
10% 
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1.1, 2.1, 2.2, 
2.3, 3.1, 3.2, 
5.1, 5.2, 5.3,  

- การเตรียมสื่อน าเสนอ 13 30% 

1.1, 1.2, 1.3 - ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบ 
- ความสนใจและมสี่วนร่วมในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 5% 
5% 

*   ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อย เช่น (1.1, 2.2, 3.3) ตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.2)   

** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงาน การน าเสนอหน้าชั้น หรือการทดสอบ 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
 Handout PowerPoint   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 
 National Center for Biotechnology Information http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

เว็บไซต์ฐานข้อมลูงานวิจัยอื่นๆ 
ไพศาล เหล่าสุวรรณ. (2545). วิธีการเขยีนทางวิทยาศาสตร์. นครราชสีมา: บ.สมบรูณ์การพมิพ์. 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 แบบประเมินผูส้อน 
1.2 แบบประเมินรายวิชา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 การสังเกตการณ์สอนของทีมผูส้อน 
2.2 การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
 น าผลที่ได้จากข้อ 1 และ 2 มาประชุม และปรับปรุงการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
 ทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มผลงานนักศึกษา การให้คะแนนการน าเสนอ การให้คะแนนการมีส่วนร่วม
ในช้ันเรียน 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาทุกปีโดยใช้ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 
หมวดท่ี 8 การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

รูปแบบการบูรณนาการ เน้ือหารายวิชา 
การน าเสนองานวิจัย การน าเสนองานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสารนานาชาติ นักศึกษาจ าเป็นต้องในความรู้ใน

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อให้สามารถท าความเข้าใจและน าเสนองานได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
ลงชื่อ..............................................................................วันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 
  (อ.ศักด์ิชัย กรรมารางกูร) 

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

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


