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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร3 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  วิทยาศาสตร3และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขHอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :   10-064-206   พันธุศาสตร3 
            (genetics) 
2.  จํานวนหน8วยกิต  :   3(3-0- 6) 
  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป�นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ มวิชาบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร,
ท่ัวไป 
 
4.  อาจารย3ผูHรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย3ผูHสอน :  
 4.1  อาจารย3ผูHรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  ดร. สุชาดา แสงวิมาน 

สถานท่ีติดต ออาจารย,  : ห4องสํานักงานคณะบดี คณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี       
  โทร.  0864884388   E-mail.  tonphd@gmail.com 
 4.2  อาจารย3ผูHสอนรายวิชา 
  2)  ดร. สุชาดา แสงวิมาน 

สถานท่ีติดต ออาจารย,  : ห4องสํานักงานคณะบดี คณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี       
  โทร.  0864884388   E-mail.  tonphd@gmail.com 
   
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปTท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา1 ช้ันปTท่ี  3  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะ
เกษตรศาสตร, 
6.  รายวิชาท่ีตHองเรียนมาก8อน  :  10-064-209 หลักชีววิทยา 
7.  รายวิชาท่ีตHองเรียนควบคู8กัน  :  10-064-207 ปฏิบัติการพันธุศาสตร3 
8.   สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร, 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล8าสุด  :   5 เมษายน 255 
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    หมวดที ่2 จุดมุ8งหมายและวัตถุประสงค3 
1.   วัตถุประสงค3ของรายวิชา   :  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล4ว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีต4องการในด4าน
ต าง ๆ  ดังนี้  
1.1 เพ่ือให4ผู4เรียนมีความเข4าใจหลักการพ้ืนฐานของพันธุศาสตร, การควบคุมแสดงออกของยีน รวมถึงการ
ถ ายทอดทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได4 
1.2 สามารถอธิบายเก่ียวกับการผิดปกติทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตได4 
1.3 สามารถอธิบายการถ ายทอดพันธุกรรมในระดับประชากรได4 
1.4 เพ่ือให4ผู4เรียนมีความรู4ทางพันธุศาสตร,ระดับโมเลกุล รวมถึงเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข4องกับพันธุศาสตร, เพ่ือ
เป�นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาในรายวิชาอ่ืน และนําไปใช4ประโยชน,ในการดํารงชีวิตได4 
 
2.  วัตถุประสงค3ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอน สื่อ ให4มีความ
ทันสมัย เพ่ือให4ผู4เรียนได4รับประโยชน,สูงสุด จากการนี้ในรายวิชานี ้โดยจะนําผลการดําเนินงานของรายไป
วิชาไปปรับปรุงรายวิชาให4การดําเนินการสอนมีประสิทธิภาพ 
  
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา   

ความรู4พ้ืนฐานเก่ียวกับพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต การนําความรู4ทางด4านพันธุศาสตร,มาประยุกต,ใช4ใน
สิ่งมีชีวิต ปSญหาเก่ียวกับพันธุกรรมในมนุษย, กระบวนการวิวัฒนาการในสิ่งมีชีวิต และการปรับปรุงพันธุ,พืช
และสัตว, 
 
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชHต8อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย          48 ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงฝVกปฏิบัติการ     - ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด4วยตนเอง  96 ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา    ตามความต4องการของนักศึกษา ชั่วโมง   
 
3.  จํานวนช่ัวโมงต8อสัปดาห3ท่ีอาจารย3ใหHคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก8นักศึกษาเป7นรายบุคคล    
 3.1 วันศุกร, เวลา 15.00 - 16.00 น. ห4องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี โทร 
0864884388  
 3.2  e-mail; tonphd@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวั 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูHของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูH 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ดHานคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ตHองพัฒนา(Ethics and Moral)  
- มีวินัย ตรงต อเวลา รู4จัก
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ 
- มีความซ่ือสัตย,สุจริต มี
จรรยาบรรณ (รอง) 

- ชี้แจงและกําหนดกฎเกณฑ,ต างๆ 
ในการเรียนการสอน เช น เวลาเข4า
เรียน การแต งกาย การปฏิบัติตน
ในชั้นเรียน และแจ4งให4นักศึกษา
ทราบในชั่วโมงแรก 
- กําหนดกิจกรรมกลุ มในชั้นเรียน 
รวมถึงมอบหมายงานให4นักศึกษา
รับผิดชอบท้ังรายบุคคลและงาน
กลุ ม 

- พิจารณาจากพฤติกรรมในชั้น
เรียน ตามข4อท่ีกําหนดร วมกัน เช น
เวลาเข4าเรียน การปฏิบัติตนเม่ือ
ทํางานเป�นกลุ ม 
- พิจารณาจากการส งงานท่ีได4รับ
มอบหมาย การมีส วนร วมในการ
ทํางานเป�นกลุ ม และการอ4างอิง
เม่ือกล าวถึงผลงานของผู4อ่ืน 

2.  ดHานความรูHท่ีตHองไดHรับ
(Knowledge) 
- มีความรู4และความเข4าใจเก่ียวกับ
หลักการทางวิทยาสาสตร,และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข4อง 
- สามารถนําความรู4ทาง
วิทยาศาสตร,ท่ีเก่ียวข4องไป
ประยุกต,ใด4อย างเหมาะสม 

- ทําการบรรยาย ตามแผนการ
สอน รวมท้ังมีการเตรียมเอกสาร
การสอนและสื่อการสอน 
- มอบหมายหัวข4อให4นักศึกษา
ค4นคว4า เ พ่ิมเ ติมเ พ่ือบูรณาการ
ความรู4 ท่ี เ ก่ียวข4องในชั้ น เ รียน 
รวมถึงส งเสริมให4นักศึกษามีการ
เตรียมตัวก อนเข4าชั้นเรียน 
- จัดให4มีกิจกรรมกลุ ม รวมท้ัง
อภิปราย สรุป และนําเสนอผลงาน 

- ประเมินจากการทดสอบ
ย อย 
- ประเมินจากการสอบกลาง
ภาคการศึกษาและปลายภาค
การศึกษา 
- ประเมินจากรายงาน
การศึกษาค4นคว4าท่ีนักศึกษา
จัดทํา 
- ประเมินจากการวิเคราะห,
กรณีศึกษา 
- ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน  
 

3.  ดHานทักษะทางป_ญญาท่ีต4อง
พัฒนา(Cognitive Skills)  
- คิด วิเคราะห, และแปล
ความหมายข4อมูลท่ีได4จาก
การศึกษาค4นคว4าอย างเป�นระบบ 

- มีการสรุปเนื้อหาบทเรียนแต ละ
บท รวมท้ังกระตุ4นให4นักศึกษา
ซักถามและอภิปรายในชั้นเรียน 
- จัดให4มีการทํางานเป�นกลุ มโดย
ศึกษากรณีศึกษาท่ีเก่ียวข4องกับ

- สอบกลางภาคและสอบปลาย
ภาค 
- สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 
การเสนอความคิดเห็น และการ
ตอบคําถาม 
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การพัฒนาผลการเรียนรูH 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- ศึกษาปSญหาทางวิทยาศาสตร,
และเทคโนโลยีและเสนอแนะแนว
ทางแก4ไขปSญหาได4อย างเหมาะสม 
(รอง) 

พันธุศาสตร, มีการนําเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียน  

- ตรวจสอบเนื้อหารายงานใน
กิจกรรมกลุ ม 

4.  ดHานทักษะความสัมพันธ3
ระหว8างบุคคลและความ
รับผิดชอบท่ีตHองพัฒนา
(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
- รู4จักบทบาทของผู4นําและสมาชิก
ในกลุ ม (รอง) 
- มีการเรียนรู4เพ่ือพัฒนาตัวเอง
อย างต อเนื่อง 
- สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือ
การแก4ปSญหาท้ังส วนตัวและ
ส วนรวม (รอง) 
- มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตัวเองและของกลุ ม (รอง) 

-  มอบหมายหัวข4อให4นักศึกษามี
การศึกษาล วงหน4าก อนเข4าชั้น
เรียน รวมถึงศึกษาเพ่ิมเติม
เก่ียวกับหัวข4อท่ีเรียนมาแล4ว 
- จัดให4มีการทํางานเป�นกลุ ม 

- พิจารณาจากการตอบคําถาม
และอภิปรายในชั้นเรียน รวมถึง
การทําการทดสอบก อนเรียน 
- พิจารณาจากการมีส วนร วมใน
การทํางานเป�นกลุ ม 
- พิจารณาจากการส งงานตรงเวลา 
รวมถึงการอ4างอิงแหล งท่ีมาของ
ข4อมูลอย างเหมาะสม 

5.  ดHานทักษะการวิเคราะห3เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร  และการใชH
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตHอง
พัฒนา (Numerical  Analysis, 
Communication  and 
Information Technology 
Skills) 
- มีทักษะในการใช4คอมพิวเตอร, 
และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การทํางานด4านวิทยาศาสตร,และ
ศึกษาค4นคว4าได4อย างเหมาะสม 
- สามารถสื่อสารได4อย างมี

- กําหนดให4นักศึกษาทํางานท่ี
ได4รับมอบหมาย โดยมีการค4นคว4า
ข4อมูลจากแหล งสารสนเทศต างๆ 
และนํามาอภิปราย 

- พิจารณาจากข4อมูลท่ีนําเสนอ 
รวมถึงการเลือกแหล งข4อมูลท่ี
ถูกต4องและน าเชื่อถือ 
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การพัฒนาผลการเรียนรูH 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ประสิทธิภาพท้ังการพูด การฟSง
และการเขียน การสื่อความหมาย
โดยใช4สัญลักษณ, (รอง) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูH  (Curriculum Mapping)   
 

�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม กําหนดผลการเรียนรู4 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
2. ความรูH 

 

3. ทักษะทางป_ญญา 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ3
ระหว8างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห3เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชH

เทคโนโลยี 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชา เฉพาะ 

10-064-206 พันธุศาสตร,  
(Genetics) 

�   � �   �   � �   �  � � � �  �   
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   

 

สัปดาห3 
ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

1 • ปฐมนิเทศ 

• บทนําของวิชาพันธุศาสตร, 
(introduction to genetics) 

-ความหมายของวิชาพันธุศาสตร, 
-ขอบเขตของวิชาพันธุศาสตร, 
-ความเป�นมาของวิชาพันธุศาสตร, 
 

3 - - เตรียมความพร4อมก อนเรียนโดยการ

แนะนํารายวิชา ชี้แจงการวัดผล 
ประเมินผล  ระเบียบวินัยในการการเข4า
เรียนให4ตรงเวลา ระเบียบการแต งกาย
ของนักศึกษาในห4องเรียน แหล งศึกษา
ค4นคว4าหาความรู4เพิ่มเติม 
- สอบถามผู4เรียนและเปfดโอกาสให4มีการ
อภิปรายในชั้นเรียนในประเด็นที่เกี่ยวกับ
พันธุศาสตร, 

- ให4ความร วมมือใน
การทํากิจกรรม 
และปฏิบัติกิจกรรม
กลุ มได4ถูกต4อง 
 

ดร.สุชาดา 

2 • การแบ งเซลล,และการสร4างเซลล,
สืบพันธุ, (cell division) 

-การแบ งเซลล,แบบ mitosis 
-การแบ งเซลล,แบบ meiosis 

3 - -บรรยายเชิงอภิปราย โดยมีการสื่อสาร
สองทาง เน4นการตั้งคําถามและให4
นักศึกษาตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น 
โดยใช4สื่อ power point   

ข4อสอบกลางภาค
การศึกษา จํานวน 
10 ข4อ 

ดร.สุชาดา  
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สัปดาห3 
ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

-การสร4างเซลล,สืบพันธุ,ของพืชและสัตว, 
 

 

3-4 • กฎของเมนเดลและการถ ายทอด
ทางพันธุกรรม (Mendel’s law) 

-การถ ายทอดทางพันธุกรรมตามกฏของ
เมนเดล 
-การถ ายทอดพันธุกรรมนอกเหนือจากกฏ
ของเมนเดล 
-การกําหนดเพศและการถ ายทอด
พันธุกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ 
 

6 - -บรรยายเชิงอภิปราย โดยมีการสื่อสาร
สองทาง เน4นการตั้งคําถามและให4
นักศึกษาตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น 
โดยใช4สื่อ power point   
-ฝVกฝนแก4ปSญหาจากแบบฝVกหัด   
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝVกหัด 

ข4อสอบกลางภาค
การศึกษาจํานวน 
30 ข4อ 

ดร.สุชาดา 

5-6 • พันธุศาสตร,ระดับโมเลกุล 
(Molecular genetics) 

-โครงสร4างและการจัดเรียงตัวของโมเลกุล 
DNA และ RNA  

6 - -บรรยายเชิงอภิปราย โดยมีการสื่อสาร
สองทาง เน4นการตั้งคําถามและให4
นักศึกษาตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น 
โดยใช4สื่อ power point   
-ฝVกฝนแก4ปSญหาจากแบบฝVกหัด   

ข4อสอบกลางภาค
การศึกษาจํานวน 
30 ข4อ 

ดร.สุชาดา 
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สัปดาห3 
ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

-กระบวนการจําลองตัวเองของ DNA 
(DNA replication) 
-กระบวนการถอดรหัสทางพันธุกรรม 
(transcription) 
-กระบวนการแปรรหัสทางพันธุกรรม 
(translation) 
 

นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝVกหัด 

7-8 • การกลายพันธุ, (mutation) 
-การกลายพันธุ,ระดับโครโมโซม 
-การกลายพันธุ,ระดับยีน 
-โรคที่เกิดจากการกลายพันธุ, 

6 3 -บรรยายเชิงอภิปราย โดยมีการสื่อสาร
สองทาง เน4นการตั้งคําถามและให4
นักศึกษาตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น 
โดยใช4สื่อ power point   
-ฝVกฝนแก4ปSญหาจากแบบฝVกหัด   
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝVกหัด 

ข4อสอบกลางภาค
การศึกษาจํานวน 
30 ข4อ 

ดร.สุชาดา 

9 สอบกลางภาคเรียน 
10-11 • การเกิดรีคอมบิแนนท, และแผนที่

ยีน (gene recombination and 

6 - -บรรยายเชิงอภิปราย โดยมีการสื่อสาร
สองทาง เน4นการตั้งคําถามและให4

ข4อสอบปลายภาค
การศึกษาจํานวน 

ดร.สุชาดา 
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สัปดาห3 
ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

gene mapping) 
-การเกิดรีคอมบิเนชั่นแบบต างๆ 
-การทําแผนที่ยีนและการคํานวณ
ระยะห างระหว างยีน 

นักศึกษาตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น 
โดยใช4สื่อ power point   
-ฝVกฝนแก4ปSญหาจากแบบฝVกหัด   
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝVกหัด 

34 ข4อ 

12 • การควบคุมพันธุกรรมลักษณะ
ปริมาณ (qualitative genetics) 

-ลักษณะที่ควบคุมแบบปริมาณ 
-การคํานวณหาผลที่จะเกิดขึ้นจาก
พันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะปริมาณ 
 

3 - -บรรยายเชิงอภิปราย โดยมีการสื่อสาร
สองทาง เน4นการตั้งคําถามและให4
นักศึกษาตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น 
โดยใช4สื่อ power point   
-ฝVกฝนแก4ปSญหาจากแบบฝVกหัด   
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝVกหัด 

ข4อสอบปลายภาค
การศึกษาจํานวน 
17 ข4อ 

ดร.สุชาดา 

13 • ลักษณะพันธุกรรมที่ควบคุมนอก
นิวเคลียส (extrachromosomal 
inheritance) 

-ลักษณะพันธุกรรมี่อยู ในไซโทพลาสซึม 

3 - -บรรยายเชิงอภิปราย โดยมีการสื่อสาร
สองทาง เน4นการตั้งคําถามและให4
นักศึกษาตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น 
โดยใช4สื่อ power point   
-ฝVกฝนแก4ปSญหาจากแบบฝVกหัด   
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝVกหัด 

ข4อสอบปลายภาค
การศึกษาจํานวน 
17 ข4อ 

ดร.สุชาดา 
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สัปดาห3 
ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

14-15 • พันธุศาสตร,ประชาการ 
(population genetics) 

-กฎของฮาร,ดี-ไวด,เบิร,ก 
-การคํานวณทางพันธุศาสตร,ประชากร 

6 - -บรรยายเชิงอภิปราย โดยมีการสื่อสาร
สองทาง เน4นการตั้งคําถามและให4
นักศึกษาตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น 
โดยใช4สื่อ power point   
-ฝVกฝนแก4ปSญหาจากแบบฝVกหัด   
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝVกหัด 

ข4อสอบปลายภาค
การศึกษาจํานวน 
34 ข4อ 

ดร.สุชาดา 

16 • เทคโนโลยีพันธุศาสตร,และพันธุ
วิศวกรรม (genetic 
technology and genetic 
engineering)  

-การเพิ่มจํานวนชิ้น DNA โดยใช4เทคนิค
พีซีอาร, (PCR) 
-การโคลนนิง (cloning) 
-การประยุกต,ใช4พันธุศาสตร,ในด4านต างๆ 
 
 

3 - -บรรยายเชิงอภิปราย โดยมีการสื่อสาร
สองทาง เน4นการตั้งคําถามและให4
นักศึกษาตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น 
โดยใช4สื่อ power point   
-ฝVกฝนแก4ปSญหาจากแบบฝVกหัด   
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝVกหัด 

ข4อสอบปลายภาค
การศึกษาจํานวน 
18 ข4อ 

ดร.สุชาดา 
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สัปดาห3 
ที่ 
 

หัวขHอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชH 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูHสอน 

17 • การประยุกต,ใช4เทคโนโลยีพันธุ
ศาสตร, 

-การใช4เทคโนโลยีพันธุศาสตร,กับ
การเกษตร 
-การใช4เทคโนโลยีพันธุศาสตร,กับ
การแพทย, 
-การใช4เทคโนโลยีพันธุศาสตร,กับพันธุ
วิศวกรรม 

3 - -บรรยายเชิงอภิปราย โดยมีการสื่อสาร
สองทาง เน4นการตั้งคําถามและให4
นักศึกษาตอบเพื่อแสดงความคิดเห็น 
โดยใช4สื่อ power point   
-ฝVกฝนแก4ปSญหาจากแบบฝVกหัด   
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกันตรวจแบบฝVกหัด 

-ให4คะแนนจากการ
นําเสนอ และการ
ตอบคําถามหลัง
การนําเสนอ 
-ให4คะแนนจาก
รายงาน 

ดร.สุชาดา 

18 สอบปลายภาคการศึกษา 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูH    
  

ผลการเรียนรูH 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห3ท่ี
ประเมิน 

สัดส8วนของ
การประเมินผล 

1. ประเมินการตรงเวลาในการเข4าห4องเรียน 1-15 5% 
1, 2, 3 แบบฝVกหัด 1-8, 10-17 20% 
2, 3 การสอบกลางภาค 9 30% 
4, 5 การนําเสนอ 17 10% 

1, 4, 5 รายงาน 17 5% 
2, 3 การสอบปลายภาค 18 30% 

รวม 100 % 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลักท่ีใชHในการเรียนการสอน   
1.1 D. Peter Snustad and Michael J. Simmons. 2010. Principles of Genetics 5th edition. 
John Wiley&Sons, Inc. 
1.2 James D. Watson, Tania A. Baker, Stephen P. Bell, Alexandar Gann, Michael Levinen 
and Richard Losick. 2004. Molecular Biology of the gene 5th edition. Cold Spring Harbor 
Laboratory Press. 
1.3 ประดิษฐ,  พงศ,ทองคํา. 2546. พันธุศาสตร,. สํานักพิมพ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
1.4 เอกสารประกอบการสอน  
2.  เอกสารและขHอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป7นตHองศึกษาเพ่ิมเติม   
2.1 ดร.อมรา คัมภิรานนท,. 2546. พันธุศาสตร,โมเลกุล. เท็กซ,แอนด,เจอร,นัล พับลิเคชั่น จํากัด 
2.2 ศิริลักษณ, เอ่ียมธรรม. 2552. พันธุวิศวกรรม: วิธีการและการประยุกต,ใช4. สํานักพิมพ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 
2.3 รศ.หัทยา กาวีวงศ,. 2549. อณูพันธุศาสตร,. บุญไชยการพิมพ, 
2.4 ตรีทิพย, รัตนวรชัย. 2552. อณูพันธุศาสตร,เบ้ืองต4น มหัศจรรย,ของดีเอ็นเอ. สํานักพิมพ,แห งจุฬาลงกรณ,
มหาวิทยาลัย 
2.5 Benjamin Lewis. 2000. Gene XII. Prentice Hall   
3.  เอกสารและขHอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

-  
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ3การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ให4นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชา ท้ังด4านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห4องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    ท่ีส งผล
กระทบต อการเรียนรู4 และผลการเรียนรู4ท่ีได4รับ ข4อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชา ด4วยระบบเครือข ายของ
มหาวิทยาลัย  
2.  กลุยุทธ3การประเมินการสอน :  มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการท่ีแต งต้ังโดยคณะ  
3.  การปรับปรุงการสอน  :  หลังจากมีการประเมินตามข4อ 1 และ 2 สามารถนํามาปรับปรุงการสอน เช น 
การทําแบบฝVกหัดเพ่ิมเติมและอ านบทความท่ีสอดคล4องกับเนื้อหา เพ่ือให4นักศึกษาเข4าใจในบทเรียนมากข้ึน  
การวิจัยในชั้นเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  ในระหว างการจัดการเรียนการสอนได4
จัดให4มีการทดสอบระหว างภาคเป�นระยะ ตามเป�าหมายท่ีคาดไว4 การทวนสอบรายวิชานี้โดยการสุ ม
นักศึกษาในการทดสอบตามหัวข4อท่ีคาดหวังในการพัฒนาโดยอาจารย,ท านอ่ืน  
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :   

- ปรับปรุงรายละเอียดสื่อการสอน เพ่ือให4ผู4เรียนเข4าใจได4ง าย 
- จัดทําโปรแกรมการเรียนด4วยตนเอง เพ่ือเสริมความรู4 
- เพ่ิมเติมอาจารย,ผู4สอนตามความถนัดในแต ละหัวข4อ  

        
       

ลงช่ือ                                       อาจารย3ผูHรับผิดชอบรายวิชา 
 
 
 

ลงช่ือ     อาจารย3ผูHรับผิดชอบหลักสูตร 
 


