
 
รายละเอียดของรายวิชา  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

คณะ / สาขาวิชา :  คณะวิทยาศาสตร / สาขาวิชาชีววิทยา 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

 

1.  รายวิชา  พันธุศาสตร (Genetics) 

    รหัสวิชา  4032401 

2.  จำนวนหนวยกิต 

     3(2-2-5) 

3.  หลักสูตร 

 ชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี ้  ครุศาสตรบัณฑติสาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

          ประเภทของรายวิชา   วิชาเฉพาะดาน 

4.  อาจารยผูสอน  อาจารยนฤมล ประครองรักษ  โทร. 086-8641859 

                        อาจารยสิริณ ี จิรเจษฎา        โทร. 081-879-1112 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน  

 2/2563 นักศึกษาชั้นปที ่2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หมูที่ 1 

  นักศึกษาชั้นปที ่2 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หมูที่ 2 

6.  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)    

ชีววิทยาทั่วไป 1 และ ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 

7.  รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisite) 

ไมมี 

8.  สถานที่เรียน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หมูที่ 1 วันศุกร เวลา 08.40-12.10 น. อาคาร 7 หอง 743 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป หมูที่ 2 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.20 น. อาคาร 7 หอง 743 

9.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

    28 ตุลาคม 2563 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1.  จุดมุงหมายรายวิชา 

 - มีความรูและความเขาใจอยางถูกตองเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหารายวิชา      

 - สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรู ทักษะและการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

เพ่ือตอบสนองความตองการทางวิชาชีพ 

  - สามารถติดตามความ กาวหนาและและความรูในรายวิชา เพ่ือใหทันตอเหตุการณ 

    - สนใจในการพัฒนาความรูใหมและความชำนาญทางชีววิทยาอยางตอเนื่อง 

 - มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตใชงานไดจริง 

   - สามารถบูรณาการความรูในรายวิชากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหทันสมัยกับสถานการณปจจุบัน 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1.  คำอธิบายรายวิชา 

วิชาพันธุศาสตรประกอบไปดวยเนื้อหาดังนี้ 

 ความรูพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามกฎของเมนเดล การ

สืบพันธุและภาคขยายของกฎเมนเดล การถายทอด พันธุกรรมนอกเหนือกฎของเมนเดล สารพันธุกรรม ยีน และ

โครโมโซม การแสดงออกของยีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายระดับยีนและระดับ โครโมโซม ยีน

เชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน พันธุวิศวกรรมเบื้องตน พันธุศาสตรเชิงปริมาณ พันธุศาสตรประชากร พันธุกรรมนอก

นิวเคลียส และพันธุศาสตรวิวัฒนาการ 

2.  จำนวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 32 ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

ปฏิบัติการ 32 ชั่วโมง 

ตอภาคการศึกษา 

สอนเสริมตาม

ความตองการของ

นักศึกษา 

ไมมี  5 ชั่วโมงตอสัปดาห 
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3.  จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

   -  นักศกึษาจองวนัเวลาล่วงหน้าหรอืมาพบตามนัด  

  -  อาจารย์จดัเวลาให้คําปรกึษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามต้องการ โดยกําหนดไว้ 1-  ชวัโมงต่อ

สปัดาห ์

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม  จริยธรรม 

พัฒนาผูเรียนตามคุณลักษณะของหลักสูตรดังนี้ 

1.1 คุณธรรมและจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

- เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคณุคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย

สุจริต  

- มีวินัย ตรงตอเวลาและความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

- มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลำดับ

ความสำคัญ 

- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

- สามารถวิเคราะหและประเมินผล กระทบจากการใชความรูทางชีววิทยาตอบุคคลองคกร สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

- มีจรรยาบรรณทางวิชา การและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

     - อาจารยประพฤติตนเปนแบบอยาง 

 - มอบหมายงานใหคิดวิเคราะห 

 - จัดกิจกรรม อภิปรายแสดงความคิดเห็น 

 - กำกับดูแลอยางจริงจังจนเปนนิสัย 

          - สอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

1.3  วิธีการประเมินผล 

 - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนดระยะเวลาที่

มอบหมายและการรวมกิจกรรม 
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 - ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 - ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2.  ความรู 

2.1  ความรูที่ตองไดรับ 

    มคีวามรูพ้ืนฐานทางพันธุศาสตร หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามกฎของเมนเดล การ

สืบพันธุและภาคขยายของกฎเมนเดล การถายทอด พันธุกรรมนอกเหนือกฏของเมนเดล สารพันธุกรรม ยีน 

และโครโมโซม การแสดงออกของยีน การควบคุมการแสดงออกของยีน การกลายระดับยีนและระดับ 

โครโมโซม ยีนเชื่อมโยงและรีคอมบิเนชัน พันธุวิศวกรรมเบื้องตน พันธุศาสตรเชิงปริมาณ พันธุศาสตร

ประชากร พันธุกรรมนอกนิวเคลียส และพันธุศาสตรวิวัฒนาการ 

 

2.2 วิธีการสอน 

 - สอนแบบบรรยาย 

 - การมอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาเพื่อรายงานและนำเสนอ 

 - ศึกษาคนควาจากแหลงตาง ๆ 

 - ทบทวนบทเรียนเดิมเชื่อมโยงสูบทเรียนใหม 

2.3 วิธีการประเมินผล 

 - ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  

 - นำเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

 - รายงานปฏิบัติการ การนำเสนอผลงาน 

 - สังเกตพฤติกรรม 

3.  ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

           - คิดอยางมีวิจารณญาณและเปนระบบ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็น

หรือปญหา 

     - สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค รวมทั้ง

สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ 

           - สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนา 

ความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิม 

3.2 วิธีการสอน 

   - การมอบหมายใหนักศึกษางานและนำเสนอผลการศึกษา 

 - อภิปรายกลุม 

 - วิเคราะหกรณีศึกษา  
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 - การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ 

 - แกโจทยปญหา 

   - สอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

3.3 วิธีการประเมินผล 

   - สังเกตพฤติกรรม 

 - การนำเสนอผลงาน 

 - การสอบขอเขียน 

- สังเกตการณอภิปรายแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

 - พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกันและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

  - พัฒนาความเปนผู นำและผู ตามในการทำงานเปนทีมพัฒนาการเรียนรู ด วยตนเอง และมีความ

รับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวน 

  - สามารถปรับตัวเขากับสถานการณตางๆ โดยรูจักการวางแผนในการดำเนินชีวิตและรับผิดชอบตนเอง 

4.2 วิธีการสอน 

 - จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

 - มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล  

   - การนำเสนอรายงาน 

4.3 วิธีการประเมินผล 

 - สังเกตพฤติกรรม 

 - รายงานที่นำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเปนทีม 

 - รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

   - สังเกตการณอภิปรายแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 - สามารถใชเทคนิคคัดกรองขอมูลทางคณติศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูลและสามารถแปล

ความหมายของขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ      

  - รูจักเลือกและใชรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได

อยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคลและกลุมบุคคล 

      - สามารถเชื่อมโยงความรูและเทคนิคท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีการสอน 

 - การมอบหมายใหนักศึกษาทำงานและนำเสนอผลการศึกษา 

 - อภิปรายกลุม 
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 - วิเคราะหกรณีศกึษา ในการนำความรูมาใชในปจจุบัน 

   - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล ทั้งการพูด การฟง 

และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน และบุคคลที่เก่ียวของในสถานการณท่ีหลากหลาย 

5.3 วิธีการประเมินผล 

  - รายงานท่ีนำเสนอพฤติกรรมการทำงานเปนทีม 

 - รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

 - ตรวจรายงานผลงาน 

   - การทดสอบ 

6. ทักษะการจัดการเรียนรู (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

6.1  ทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา 

พัฒนาความสามารถการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรชีวภาพ โดยเนนการสอนใหมีการทำกิจกรรม

ภาคปฏิบัติการ การบันทึกขอมูลในรูปแบบตางๆ  การรายงานผลการทดลอง การออกแบบการทดลอง

อยางงาย โดยใชวัสดุและอุปกรณที่มีอยูอยางจำกัดหรือมีการประยุกตอุปกรณ 

6.2 วิธีการสอน  

           - จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการวิทยาศาสตร โดยใชเนื้อหาพันธศุาสตรในทองถิ่น 

           - ใหฝกผลิตสื่อการสอนพันธุศาสตรอยางงายดวยวัสดุทองถิ่น 

6.3 วิธีการประเมินผล  

          - ประเมินผลจากการทำกิจกรรมภาคปฏิบัต ิชิ้นงาน 

- ประเมินผลจากการนำเสนอรายงานผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่

 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง/

ผูสอน 

จุดประสงค                

การเรียนการสอน 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน 

สื่อท่ีใช   การพัฒนาการ

เรียนรู 

ของนักศกึษา 

1 2 3 4 5 6 

1 - แนะนำรายวิชา กำหนด

รายละเอียดและกฎเกณฑ

ตางๆ ในการเรียนการ

สอน 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

นฤมล ประ

ครองรักษ 

1. เพื่ออธิบาย

รายละเอียดรายวิชา 

และทำความเขาใจ

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

1. แผนการสอน

รายวิชา (Course 

Syllabus) 
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บทที่ 1. บทนำ ประวัตแิละ

ความเปนมาของวิชาพันธุ

ศาสตร 

- LAB : -lap agreement 

and equipments         

- Characteristics of 

fruit fly (Drosophila 

melanogaster) 

เกี่ยวกบัการเรียน

การสอน 

2. เพื่อใหเขาใจขอ

ปฏิบัติทั่วไปในการ

ปฏิบัติงานใน

หองปฏิบัติการทาง

พันธุศาสตร 

-เพื่อใหนักศึกษาได

ทราบถึงลักษณะ

ทั่วไปของแมลงหวี ่

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็น  

2. เอกสาร

ประกอบการสอน 

3. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

2. บทที่ 2. การสบืพันธุ 

การแบงเซลลแบบไมโท

ซีส และไมโอซีส  

- LAB: Mitosis and 

meiosis 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

นฤมล ประ

ครองรักษ 

1. เพื่อใหเขาใจ และ

สามารถอธบิาย

เกี่ยวกบัการสืบพันธุ

แบบอาศยัเพศและ

ไมอาศัยเพศได 

2. เพื่อใหเขาใจและ

สามารถอธบิาย

ขั้นตอนและการ

เปลี่ยนแปลงของ

การแบงเซลลแบบ

ไมโทซีสและไมโอซีส

ได 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็น 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ

ปฏิบัติการ 

      

3 บทที่ 3. การถายทอด

พันธุกรรมตามกฎของเมน

เดลขอที่ 1 

Law of gene 

segregation 

- LAB : monohybrid 

cross of fruit fly lab 

(D. melanogaster) 

(chart diagram) 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

นฤมล ประ

ครองรักษ 

1. เพื่อใหนักศึกษาได

ทราบถึงความรู

พื้นฐานทางพันธุ

ศาสตร หลักการ

ถายทอดลกัษณะทาง

พันธุกรรมตามกฎ

ของเมนเดลขอที่ 1 

 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็น 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ

ปฏิบัติการ 

      

4 บทที่ 4. การถายทอด

พันธุกรรมตามกฎของเมน

เดลขอที่ 2 

Law of independent 

assortment 

- LAB : dihybrid cross 

of fruit fly lab (D. 

melanogaster) (Chart 

diagram) 

- สอบเก็บคะแนน 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

นฤมล ประ

ครองรักษ 

1.  เพื่อใหนักศึกษา

ไดทราบถึงความรู

พื้นฐานทางพันธุ

ศาสตร หลักการ

ถายทอดลกัษณะทาง

พันธุกรรมตามกฎ

ของเมนเดลขอที่ 2 

 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็น 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สือ่ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ

ปฏิบัติการ 

4. แบบทดสอบ 
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5 บทที่ 5 ความนาจะเปน

และการทดสอบทางสถิต ิ
LAB : Chi-square test 

in genetic experiment 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

นฤมล ประ

ครองรักษ 

1. เพื่อใหนักศึกษาได

เขาใจและสามารถ

อธิบายความนาจะ

เปนและการทดสอบ

ทางสถิติได 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็น 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ

ปฏิบัติกา 

      

6 บทที่ 6. สารพันธุกรรม 

 

LAB : DNA extraction 

 

 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

นฤมล ประ

ครองรักษ 

1. เพื่อใหนักศึกษาได

เขาใจและสามารถ

อธิบายถึงความสำคัญ

ของสารพันธุกรรม 

หนาที่และโครงสราง 

1. เอกสาร

ประกอบการบรรยาย 

2. บรรยายและ

อภิปรายรวมกัน 

3. นำเนื้อหาบางสวน

และผลงานวิจัยเร่ือง

พันธุศาสตรเซลลของ

สัตวอันดับคางคาวใน

ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทยมา

เปนเอกสาร

ประกอบการสอน 

4. การทำปฏิบัติการ 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ

ปฏิบัติการ 

      

7 บทที่ 7. พันธกุรรม

นอกเหนือกฎของเมนเดล 

- Codominant  

- Incomplete 

dominant  

- Sex limited traits 

LAB : DNA model 

construction 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

นฤมล ประ

ครองรักษ 

1. เพื่อใหนักศึกษา

เขาใจและสามารถ

อธิบายพันธุกรรม

นอกเหนือกฎของ

เมนเดล 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็น 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ

ปฏิบัติการ 

      

สอบกลางภาค 

9 

ออนไลน 

บทที่ 8 ยีนเชื่อมโยงและรี

คอมบิเนชัน 

- พันธุศาสตรเชิงปริมาณ 

- LAB : quatitative 

genetics test in 

genetic experiment 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

สิริณ ีจิร

เจษฎา 

1. เพื่อใหนักศึกษา

เขาใจและสามารถ

อธิบายยีนเชื่อโยง

และรีคอมบิเนชัน 

และพันธุศาสตรเชิง

ปริมาณได 

 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็น 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ

ปฏิบัติการ 
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10 

ออนไลน 

บทที่ 9 การแสดงออก

ของยีนและการควบคุม

การแสดงออกของยีน 

- LAB : -human 

karyotype 

 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

สิริณ ีจิร

เจษฎา 

1. เพื่อใหนักศึกษา

เขาใจและสามารถ

อธิบายการ

แสดงออกของยีน

และการควบคุม

การแสดงออกของ

ยีน 

 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็น 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ

ปฏิบัติการ 

 

      

11 

เรียนใน

ชั้นเรียน 

บทที่ 10 การกลาย 

mutation 

- LAB : Pedigree 

analysis of genetic 

disease 

-  สอบเก็บคะแนน 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

สิริณ ีจิร

เจษฎา 

   1. เพื่อให

นักศึกษาเขาใจและ

สามารถอธบิายการ

กลายพันธุทั้งระดับ

โครโมโซมและยีน

ได 

 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ 

4. แบบทดสอบ 

      

12 

ออนไลน 

บทที่ 11 พันธุศาสตร

ประชากร 

- LAB : Population 

genetics. 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

สิริณ ีจิร

เจษฎา 

   1. เพื่อใหนักศึกษา

เขาใจและสามารถ

อธิบายพันธุศาสตร

ประชากรได 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ 

      

13 

เรียนใน

ชั้นเรียน 

บทที่ 12 พันธุศาสตร

วิวัฒนาการ 

- LAB: Natural selection 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

สิริณ ีจิร

เจษฎา 

 1. เพื่อใหนักศึกษา

เขาใจและสามารถ

อธิบายพันธุศาสตร

วิวัฒนาการได 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ 

      

14 

ออนไลน 

บทที่ 13 พันธุวิศวกรรม

เบื้องตน 

-Lab: dna cloning 

model 

 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

สิริณ ีจิร

เจษฎา 

1. เพื่อใหนักศึกษา

เขาใจและสามารถ

อธิบายพันธุวิศวกรรม

ได 

 

1. การบรรยาย

ประกอบสื่อ 

PowerPoint และ

สาธิตการทำ

ปฏิบัติการ 

2. การทำปฏิบัติการ 

3. การอภปิราย 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 

3. วัสดุอุปกรณ

สำหรับการทำ 

      

15 

เรียนใน

ชั้นเรียน 

ทบทวนเนื้อหาทางพันธุ

ศาสตร 

4 ชั่วโมง/  

อาจารย

สิริณ ีจิร

เจษฎา 

เพื่อประเมิน

คุณลักษณะพิเศษของ

นักศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 5 ดาน   

1. สงรายงานและ/

หรือนำเสนอผลการ

ทดลองตลอดภาค

การศกึษา 

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. สื่อ 

PowerPoint 

ประกอบการสอน 
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2. การอภปิราย 

ซักถาม และแสดง

ความคิดเห็น 

สอบปลายภาค  

หมายเหตุ  การพฒันาการเรยีนรูข้องนักศกึษา  

1 = คุณธรรม จรยิธรรมทตีอ้งพฒันา    

2 =  ความรู ้    

3 =  ทกัษะทางปัญญา    

4 =  ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ    

5 =  ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

6  =  ทักษะการจัดการเรียนรู (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตำราหลัก 

 โครงการ พสว. สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ. (2544). คูมือปฏิบตัิการชีววิทยา 2. คุรุสภาลาดพราว:

  กรุงเทพฯ. 

 นันทนา  ลิ่มสกุล. (2533). พันธุศาสตร. โปรแกรมวิชาชีววทิยา สถาบันราชภัฏบุรีรัมย. 

ถวิล แสนตรง. (2548). เอกสารประกอบการสอนวิชาชีววิทยา 1. 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 
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1  

4 5 % 

ขอ 2.1 การสอบกลางภาค วันสอบกลางภาค 30 % 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธการประเมินผลประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา ไดนำแนวคิดเห็นจากนักศึกษา ดังนี ้

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน /การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน    

- แบบประเมินผูสอน 

2.  กลยุทธการประเมินการสอน 

  -  ผลการสอน การดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับแผนบริหารการสอน 
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           -  แบบประเมินผลการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ    

           -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.  การปรับปรุงการสอน 

 -  ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวัง จากการเรียนรูในวิชา ไดจาก 

- การประเมินรายละเอียดรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูที่กำหนดสอดคลองกับความรับผิดชอบ

ในหลักสูตร  

- ประเมินขอสอบของรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กำหนดในรายละเอียดวิชา  

- ประเมินจากผลการประเมินตนเองของนักศึกษา 

- สัเกตพฤติกรรม การทำงานกลุม 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการ ปรับปรุง

การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี ้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 5 ปหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ตามขอ 

4 

 


