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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร8 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขKอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :   10-064-207   ปฏิบัติการหลักพันธุศาสตร8 
            (Genetic laboratory) 
2.  จํานวนหน?วยกิต  :   1(0-3- 0) 
  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป�นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ�มวิชาบังคับ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร+
ท่ัวไป 

 
4.  อาจารย8ผูKรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย8ผูKสอน :  
 4.1  อาจารย8ผูKรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  ดร.สุชาดา แสงวิมาน 

สถานท่ีติดต�ออาจารย+  : ห3องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388   E-mail.  tonphd@gmail.com 
 4.2  อาจารย8ผูKสอนรายวิชา 
  2)  ดร.สุชาดา แสงวิมาน 

สถานท่ีติดต�ออาจารย+  : ห3องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388   E-mail.  tonphd@gmail.com 
 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปYท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 2/2556 ช้ันปYท่ี  2   
6.  รายวิชาท่ีตKองเรียนมาก?อน  :  ไม?มี  
7.  รายวิชาท่ีตKองเรียนควบคู?กัน  :  10-064-206 หลักพันธุศาสตร8 
8.   สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร+                                              
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล?าสุด  :   25 ตุลาคม 2556 
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    หมวดที ่2 จุดมุ?งหมายและวัตถุประสงค8 
1.   วัตถุประสงค8ของรายวิชา   :   
1.1 เพ่ือให3ผู3เรียนมีทักษะการปฏิบัติการในด3านพันธุศาสตร+ 
1.2 เพ่ือให3ผู3เรียนมีเจตคติท่ีดีเก่ียวกับการปฏิบัติการวิชาพันธุศาสตร+ 
1.3 สามารถใช3ความรู3ทางสถิติในการประเมินผลการทดลองทางพันธุศาสตร+ได3 
2.  วัตถุประสงค8ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  เพ่ือปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอน สื่อ ให3มีความ
ทันสมัย เพ่ือให3ผู3เรียนได3รับประโยชน+สูงสุด จากการนี้ในรายวิชานี ้โดยจะนําผลการดําเนินงานของรายไป
วิชาไปปรับปรุงรายวิชาให3การดําเนินการสอนมีประสิทธิภาพ 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา   

ปฏิบัติการทดลองซ่ึงสอดคล3องกับการถ�ายทอดลักษณะในสิ่งมีชีวิต โดยใช3แบคทีเรีย รา และพืช
เป�นสิ่งทดลอง และการใช3ความรู3ทางสถิติในการวิเคราะห+และประเมินผลการทดลองทางพันธุศาสตร+  

 
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชKต?อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย          - ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงฝTกปฏิบัติการ     48 ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด3วยตนเอง  - ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา    ตามความต3องการของนักศึกษา  
3.  จํานวนช่ัวโมงต?อสัปดาห8ท่ีอาจารย8ใหKคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก?นักศึกษาเป>นรายบุคคล   
3.1 วันศุกร+ เวลา 15.00 - 16.00 น. ห3องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี โทร 0864884388  
3.2  e-mail; tonphd@gmail.com เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูKของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูK 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ดKานคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ตKองพัฒนา(Ethics and 
Moral)  
- มีวินัย ตรงต�อเวลา รู3จัก
กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ (รอง) 
- เข3าใจสังคมพหุวัฒนธรรมและ
เคารพกฏระเบียบขององค+กร 
(หลัก) 

- ชี้แจงและกําหนดกฎเกณฑ+
ต�างๆ เช�น กฎระเบียบ ข3อห3าม 
แ ล ะ ข3 อ ค ว ร ป ฏิ บั ติ ใ น
ห3องปฏิบัติการ 
- แบ�งนักศึกษาเป�นกลุ�ม โดยให3
ทดลองปฏิบัติการเป�นกลุ�ม และ
ให3แต�ละกลุ�มผลัดกันดูและความ
สะอาดเรียบร3อยใน
ห3องปฏิบัติการ   
 

-พิจารณาจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 
ตามข3อท่ีกําหนดร�วมกัน เช�น ความ
ถูกต3องของการใช3เครื่องมือ การ
ปฏิบัติตามข3อห3ามและข3อควรปฏิบัติ
ในห3องปฏิบัติการ 
-พิจารณาจากความเรียบร3อยในการ
ดูแลห3องปฏิบัติการในแต�ละกลุ�ม 

2.  ดKานความรูKท่ีตKองไดKรับ
(Knowledge) 
- สามารถวิเคราะห+ป[ญหาทาง
วิทยาศาสตร+และหาแนว
ทางแก3ไขป[ญหาได3อย�างเหมาะสม 
(หลัก) 
- สามารถนําความรู3ด3าน
วิทยาศาสตร+ท่ีเก่ียวข3องไป
ประยุกต+ได3อย�างเหมาะสม (รอง) 
 

-สอนกระบวนการหาความรู3ทาง
วิทยาศาสตร+ ต้ังแต� สังเกต ต้ัง
คํ า ถาม  ต้ั ง สม มุ ติ ฐ าน  ว า ง
แผนการทดลอง ทดลอง ไป
จนถึงสรุปผลและวิเคราะห+ โดย
แทรกอยู�ในทุกปฏิบัติการ 
-เม่ือนักศึกษาเกิดป[ญหาข้ึนใน
การปฏิบัติการแต�ละครั้ง 
กระตุ3นให3นักศึกษาคิดหา
วิธีแก3ไขป[ญหาด3วยตัวเองก�อน 
-ให3นักศึกษาเขียนรายงาน
ปฏิบัติการ โดยส�งเป�นรายบุคคล 

-ประเมินจากพฤติกรรมในขณะ
ปฏิบัติการ โดยผู3สอนมีการซักถาม
นักศึกษาเป�นระยะ 
-ประเมินจากรายงานผลการ
ปฏิบัติการแต�ละปฏิบัติการเป�น
รายบุคคล 
-ประเมินจากการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค 

3.  ดKานทักษะทางปaญญาท่ีต3อง
พัฒนา(Cognitive Skills)  
-คิดวิเคราะห+ และแปล
ความหมายข3อมูลท่ีได3จาก
การศึกษาค3นคว3าอย�างเป�นระบบ  

- ให3นักศึกษาทําการทดลองด3วย
ตนเอง รวมถึงการวางแผนการ
ทดลองอย�างเป�นระบบ ว�าควร
ทําส�วนใดก�อนหลัง ให3ทัน
กําหนดระยะเวลา โดยอยู�ในการ

- พิจารณาจากการทําการทดลอง 
และรายงานผลการทดลอง 
- สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
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การพัฒนาผลการเรียนรูK 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- มีทักษะการแก3ป[ญหาใน
ห3องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร+ 
(หลัก) 

ดูแลของอาจารย+ผู3สอน 
-มีการซักถามในระหว�างการ
ทดลองเพ่ือทดสอบความเข3าใจ 

4.  ดKานทักษะความสัมพันธ8
ระหว?างบุคคลและความ
รับผิดชอบท่ีตKองพัฒนา
(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
-สามารถสื่อสารกับกลุ�มคนท่ี
หลากหลาย โดยเลือกใช3ภาษาถ่ิน
หรือภาษาอ่ืนๆ ได3อย�างเหมาะสม 
(รอง) 
- มีการเรียนรู3เพ่ือพัฒนาตัวเอง
อย�างต�อเนื่อง (หลัก) 
- มีความรับผิดชอบในการกระทํา
ของตัวเองและกลุ�ม (รอง) 

- ซักถามเพ่ือทดสอบความ
พร3อมของนักศึกษาก�อน
การทดลอง 
- ให3นักศึกษาทําการ
ทดลองเป�นกลุ�ม 
-  ให3นักศึกษาบันทึกการทดลอง
รายบุคคลทุกการทดลอง 

- พิจารณาจากการตอบคําถาม
เก่ียวเนื่องกับการทดลอง 
- พิจารณาจากพฤติกรรมในการทํา
การทดลองเป�นกลุ�ม 

5.  ดKานทักษะการวิเคราะห8เชิง
ตัวเลข การส่ือสาร  และการใชK
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตKอง
พัฒนา (Numerical  
Analysis, Communication  
and Information 
Technology Skills) 
- มีทักษะในการใช3คอมพิวเตอร+ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การทํางานด3านวิทยาศาสตร+และ
การศึกษาค3นคว3าได3อย�าง
เหมาะสม (รอง) 
- มีความสามารถในการวิเคราะห+ 
แปลความหมายข3อมูลเชิงตัวเลข 

- ใช3  Power point   
มีการค3นคว3าข3อมูลทาง
อินเตอร+เน็ต 
-การแนะนําเทคนิคการสืบค3น
ข3อมูล 
-การมอบหมายงานด3วยการ
สืบค3นข3อมูลด3วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-การนําเสนองานด3วยวิธี
โปสเตอร+ และวาจา 
-กําหนดให3มีการเขียนรายงาน
การปฏิบัติการทุกปฏิบัติการ 

- พิจารณาจากข3อมูลท่ีนําเสนอใน
รายงาน รวมถึงการเลือกแหล�งข3อมูล
ท่ีถูกต3องและน�าเชื่อถือ 
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การพัฒนาผลการเรียนรูK 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(รอง) 
- สามารถสื่อสารได3อย�างมี
ประสิทธิภาพท้ังการพูดการฟ[ง
และการเขียน การสื่อความหมาย
โดยใช3สัญลักษณ+ (รอง) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูK  (Curriculum Mapping)   
แสดงรายละเอียดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม�กําหนดผลการเรียนรู3 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
2. ความรูK 

 

3. ทักษะทางปaญญา 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ8
ระหว?างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห8เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชK

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   

 

สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

1 บทนําสู�ปฏิบัติการพันธุศาสตร+ 
- แนะนํารายวิชา 
- พูดคุยทําความตกลงกับกฏ

ระเบียบข3อบังคับในการใช3
ห3องปฏิบัติการ 

- ชี้แจงหลักเกณฑ+การให3คะแนน 
- แบ�งกลุ�มทําความสะอาด

ห3องปฏิบัติการ 

- 3 - พูดคุยทําความตกลง เรื่องกฏระเบียบ
และการใช3ห3องปฏิบัติการโดยให3
นักศึกษาได3ร�วมแสดงความคิดเห็นและ
กําหนดเป�นข3อตกลงร�วมกัน 

-ให3ความร�วมมือใน
การทํากิจกรรม 
และทํากิจกรรม
กลุ�มได3ถูกต3อง 

 

ดร.สุชาดา  

2 การแบ�งเซลล+แบบไมโทซิส (mitotic cell 
division) 

- 3 -บรรยายหลักการพื้นฐานของการแบ�ง
เซลล+ และอธิบายขั้นตอนการทดลองดู
การแบ�งเซลล+แบบไมโทซิสของปลายราก
หอม โดยใช3สื่อ power point   
-ให3นักศึกษาทําการปฏิบัติการ ดูการ

-ให3ความร�วมมือใน
การทํากิจกรรม 
และปฏิบัติกิจกรรม
กลุ�มได3ถูกต3อง 
-เขียนรายงานการ

ดร.สุชาดา 



 8 มคอ.3  

 

สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

แบ�งเซลล+แบบไมโทซิสของปลายราก
หอมพร3อมทั้งเขียนผลการทดลอง 
-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ  
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 

 

ปฏิบัติกงานพร3อม
ทั้งตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 
-ข3อสอบกลางภาค
การศึกษา   

 
 

 

3 การแบ�งเซลล+แบบไมโอซิส (meiosis) - 3 -บรรยายหลักการพื้นฐานของการแบ�ง
เซลล+ และอธิบายขั้นตอนการทดลองดู
การแบ�งเซลล+แบบไมโอซิสของดอก
กุยช�าย โดยใช3สื่อ power point   
-ให3นักศึกษาทําการปฏิบัติการ ดูการ
แบ�งเซลล+แบบไมโอซิสของดอกกุยช�าย

-ให3ความร�วมมือใน
การทํากิจกรรม 
และปฏิบัติกิจกรรม
กลุ�มได3ถูกต3อง 
-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติกงานพร3อม

ดร.สุชาดา 



 9 มคอ.3  

 

สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

พร3อมทั้งเขียนผลการทดลอง 
-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ  
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด   

ทั้งตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 
-ข3อสอบกลางภาค
การศึกษา   

 
 

4 ความน�าจะเป�น (probability) - 3 -บรรยายหลักการพื้นฐานของการใช3 ไค-
สแควร+ในการทดลองทางพันธุศาสตร+
และอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติโดยใช3สื่อ 
power point   
-ให3นักศึกษาทําการปฏิบัติการ ทดสอบ
ไค-สแควร+ พร3อมทั้งเขียนผลการทดลอง 
-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร

-ให3ความร�วมมือใน
การทํากิจกรรม 
และปฏิบัติกิจกรรม
กลุ�มได3ถูกต3อง 
-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติกงานพร3อม
ทั้งตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 

ดร.สุชาดา 



 10 มคอ.3  

 

สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ 
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 

-ข3อสอบกลางภาค
การศึกษา   

5 การผสมพันธ+พืช (plant hybridization) - 3 -บรรยายหลักการพื้นฐานของการผสม
พันธุ+พืชในการทดลองทางพันธุศาสตร+
และอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติโดยใช3สื่อ 
power point   
-ให3นักศึกษาทําการปฏิบัติการ การผสม
พันธุ+พืช พร3อมทั้งเขียนผลการทดลอง 
 

-ให3ความร�วมมือใน
การทํากิจกรรม 
และปฏิบัติกิจกรรม
กลุ�มได3ถูกต3อง 
-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานพร3อมทั้ง
ตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 
-ข3อสอบกลางภาค
การศึกษา 

ดร.สุชาดา 

6 แบบจําลองโครงสร3างของ DNA - 3 -บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติการสร3าง
แบบจําลองของ DNA โดยใช3สื่อการสอน 
power point 

-ให3ความร�วมมือใน
การทํากิจกรรม 
และปฏิบัติกิจกรรม

ดร.สุชาดา 



 11 มคอ.3  

 

สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

-ให3นักศึกษาสร3างแบบจําลองโครงสร3าง
ชอง DNA และทําความเข3าในโครงสร3าง
ของ DNA จากแบบจําลองนั้น 
-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ 
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 

กลุ�มได3ถูกต3อง 
-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานพร3อมทั้ง
ตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 
-ข3อสอบกลางภาค
การศึกษา 

7 การจําลองตัวของ DNA (DNA 
replication) การถอดรหัส (DNA 
transcription) และการแปลรหัส 
(translation) 

- 3 -บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติการจําลอง 
DNA การถอดรหัส และการแปลรหัส 
โดยใช3สื่อการสอน power point 
-ให3นักศึกษาปฏิบัติการจําลอง DNA การ
ถอดรหัส และการแปลรหัส และทํา
ความเข3าใจกระบวนการทั้งหมดจาก
ปฏิบัติการที่ได3ทําไป 
-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 

-ให3ความร�วมมือใน
การทํากิจกรรม 
และปฏิบัติกิจกรรม
กลุ�มได3ถูกต3อง 
-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานพร3อมทั้ง
ตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3

ดร.สุชาดา 



 12 มคอ.3  

 

สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ 
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 

ถูกต3อง 
-ข3อสอบกลางภาค
การศึกษา 

8 แบบทดสอบปฏิบัติการ - 3 -ทําการทดสอบนักศึกษาในหัวข3อการ
ปฏิบัติการที่ 1-6 

-ประเมินจาก
คะแนนการทํา
แบบทดสอบ 

ดร.สุชาดา 

9 สัปดาห+สอบกลางภาคการศึกษา 
10 การสกัดสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิต - 3 -บรรยายขั้นตอนการสกัดสารพันธุกรรม

ในสิ่งมีชีวิตโดยใช3สื่อการสอน power 
point 
-ให3นักศึกษาทําการสกัดสารพันธุกรรม
ในสิ่งมีชีวิตและหาความเข3มข3นของสาร
พันธุกรรมที่สกัดได3 
-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง

-ให3ความร�วมมือใน
การทํากิจกรรม 
และปฏิบัติกิจกรรม
กลุ�มได3ถูกต3อง 
-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานพร3อมทั้ง
ตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3

ดร.สุชาดา 



 13 มคอ.3  

 

สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ 
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 
-บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
“การศึกษาการแสดงออกของยีน  
MASD-box ในกล3วยหิน Musa 

balbisiana (ABB) goup” โดยการสกัด
สารพันธุกรรมจากกล3วยหิน 
-นําความรู3ที่ได3ไปประยุกต+เพื่อให3ความรู3
กับนักเรียนมัธยมในโครงการ science 
camp  

ถูกต3อง 
-ข3อสอบปลายภาค
การศึกษา 

11 การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม - 3 -บรรยายเรื่องการศึกษารูปร�างของ
โครโมโซม รวมทั้งวิธีการทดลองโดยใช3
สื่อการสอน power point 
-นักศึกษาทดลองปฏิบัติการการ
เปลี่ยนแปลงโครโมโซม 

-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานพร3อมทั้ง
ตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 

ดร.สุชาดา 



 14 มคอ.3  

 

สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ 
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 

-ข3อสอบปลายภาค
การศึกษา 

12 หมู�เลือดของคน - 3 -บรรยายเรื่องหมู�เลือดและวิธีการ
ทดสอบหมู�เลือดโดยใช3สื่อการสอน 
power point 
-นักศึกษาทําปฏิบัติการทดสอบหมู�เลือด 
-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ 
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 

-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานพร3อมทั้ง
ตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 
-ข3อสอบปลายภาค
การศึกษา 

ดร.สุชาดา 

13 การวิเคราะห+พันธุประวัติ - 3 -บรรยายเรื่องการเขียนพันธุประวัติ และ
การนําไปใช3ประโยชน+โดยใช3สื่อการสอน 

-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานพร3อมทั้ง

ดร.สุชาดา 



 15 มคอ.3  

 

สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

power point 
-นักศึกษาทําปฏิบัติการการวิเคราะห+
พันธุประวัติ 
-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ 
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 

ตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 
-ข3อสอบปลายภาค
การศึกษา 

14 การถ�ายทอดพันธุกรรมลักษณะปริมาณ - 3 -บรรยายเรื่องการถ�ายทอดพันธุกรรม
ลักษณะปริมาณ รวมถึงวิธีการทดลอง 
-ให3นักศึกษาทําการทดลองเรื่องการ
ถ�ายทอดพันธุกรรมลักษณะปริมาณ 
-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ 

-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานพร3อมทั้ง
ตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 
-ข3อสอบปลายภาค
การศึกษา 

ดร.สุชาดา 
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สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 
15 พันธุศาสตร+ประชากร - 3 -บรรยายเรื่องพันธุศาสตร+ประชากร 

รวมทั้งวิธีการทดลองเรื่องพันธุศาสตร+
ประชากร 
-นักศึกษาทําการทดลองเรื่องพันธุ
ศาสตร+ประชากร 
-ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ 
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 

-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานพร3อมทั้ง
ตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 
-ข3อสอบปลายภาค
การศึกษา 

ดร.สุชาดา 

16 รายงานผลการทดลองการผสมพันธุ+พืช - 3 -ให3นักศึกษารายงานผลการทดลอง 
พร3อมทั้งเปรียบเทียบกับผลการทดลอง
ของกลุ�มอื่น รวมทั้งอภิปรายถึงผลที่ควร
เป�นในการปฏิบัติการนั้นๆ 
-ฝTกฝนแก3ป[ญหาจากแบบฝTกหัด 

-เขียนรายงานการ
ปฏิบัติงานพร3อมทั้ง
ตอบคําถามท3าย
ปฏิบัติการได3
ถูกต3อง 

ดร.สุชาดา 
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สัปดาห8 
ที่ 
 

หัวขKอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชK 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูKสอน 

-ข3อสอบปลายภาค
การศึกษา 

17 แบบทดสอบปฏิบัติการ - 3 -นักศึกษาทําการทดสอบบทปฏิบัติการที่ 
7-12 

ประเมินจาก
คะแนนการทํา
แบบทดสอบ 

ดร.สุชาดา 

18 สอบปลายภาคการศึกษา 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูK    
  

ผลการเรียนรูK 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห8ท่ี
ประเมิน 

สัดส?วนของ
การประเมินผล 

1. -ประเมินความรับผิดชอบต�อการทํา
กิจกรรมการเรียน 
-ประเมินความตรงต�อเวลาในการทํา
กิจกรรมการเรียน 
-ประเมินความซ่ือสัตย+ในการทํากิจกรรม
การเรียน 

-ประเมินความร�วมมือในการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ    

1-15 10% 

1, 2, 3 แบบฝTกหัดก�อนเรียน   1-7, 10-16 20% 
2, 3 การสอบกลางภาค 8 20% 
4, 5 การนําเสนอในช้ันเรียนและรายงาน         

การผสมพันธุ+พืช  

17 10% 

1, 4, 5 การปฏิบัติการ การเขียนรายงาน การ
ทดลองรวมท้ังตอบคําถามท3าย 

การทดลองได3ถูกต3อง 

16 20% 

2, 3 การสอบปลายภาค 17 20% 
รวม 100 % 

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลักท่ีใชKในการเรียนการสอน   
1 D. Peter Snustad and Michael J. Simmons. 2010. Principles of Genetics 5th edition. John 
Wiley&Sons, Inc. 
2 Brooker R.J. 2009. Genetics: analysis and principle. 3rd ed. Addison-Wesley. California, 
USA. 
3 Campbell, N.A., Reece J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A., Minorsky, P.V., and 
Jackson, R.B. 2008. Biology. 8th edition. Pearson Benjamin Cummings. San Francisco 
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4 ประดิษฐ+  พงศ+ทองคํา. 2546. พันธุศาสตร+. สํานักพิมพ+มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร+ 
5 เอกสารประกอบการสอน 

 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ8การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ให3นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของ
รายวิชา ท้ังด3านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห3องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน    ท่ีส�งผล
กระทบต�อการเรียนรู3 และผลการเรียนรู3ท่ีได3รับ ข3อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชา ด3วยระบบเครือข�ายของ
มหาวิทยาลัย  
2.  กลุยุทธ8การประเมินการสอน :  มีการประเมินการสอนโดยคณะกรรมการท่ีแต�งต้ังโดยคณะ  
3.  การปรับปรุงการสอน  :  หลังจากมีการประเมินตามข3อ 1 และ 2 สามารถนํามาปรับปรุงการสอน เช�น 
การทําแบบฝTกหัดเพ่ิมเติมและอ�านบทความท่ีสอดคล3องกับเนื้อหา เพ่ือให3นักศึกษาเข3าใจในบทเรียนมากข้ึน  
การวิจัยในชั้นเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  ในระหว�างการจัดการเรียนการสอนได3
จัดให3มีการทดสอบระหว�างภาคเป�นระยะ ตามเป�าหมายท่ีคาดไว3 การทวนสอบรายวิชานี้โดยการสุ�ม
นักศึกษาในการทดสอบตามหัวข3อท่ีคาดหวังในการพัฒนาโดยอาจารย+ท�านอ่ืน  
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :   

- ปรับปรุงรายละเอียดสื่อการสอน เพ่ือให3ผู3เรียนเข3าใจได3ง�าย 
- จัดทําโปรแกรมการเรียนด3วยตนเอง เพ่ือเสริมความรู3 
- เพ่ิมเติมอาจารย+ผู3สอนตามความถนัดในแต�ละหัวข3อ  

        
       

ลงช่ือ                                       อาจารย8ผูKรับผิดชอบรายวิชา 
 
 
 

ลงช่ือ     อาจารย8ผูKรับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 


