มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทชว 101 เทคโนโลยีชีวภาพเบี้ องต้น
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทชว 101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้ น (Introduction to Biotechnology)
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย 1 หน่วยกิต 1(1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน วิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ (paramapornk@g.swu.ac.th) อาคาร
อานวยการ มศว องครักษ์ ชั้น 5 สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
โทรศัพท์ 083-8881060 หรือ 02-649-5000 ต่อ 27179
อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล
อาจารย์พิเศษ ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
อาจารย์พิเศษ ดร.นิศานาถ เจริญลาภ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารอานวยการ ชั้น 5 ห้ อง 525 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
11 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

ศึกษาพื้นฐานความรู้เทคโนโลยีชีวภาพ ที่เกี่ยวข้ องกับจุลินทรีย์ พืช สัตว์ พันธุศาสตร์ การหมัก
กระบวนการทางชีวภาพทั้งจากความรู้สมัยใหม่และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้ านการเกษตร
สิ่งแวดล้ อม พลังงาน อาหาร ยา และด้ านอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้
ผู้เรียนมีความรู้พ้ ืนฐานด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ
2.2 เพื่อให้ มีการติดตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ข่าวสาร บทความที่สอดคล้ องกับเนื้อหาที่สอน
ในบทเรียน รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้ อง
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา

ศึกษาพื้นฐานความรู้เทคโนโลยีชีวภาพ คานิยามและคาศัพท์ท่เี กี่ยวข้ องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
จุลินทรีย์ พืช สัตว์ พันธุศาสตร์ การหมักและกระบวนการทางชีวภาพทั้งจากความรู้สมัยไม่และจากภูมิ
ปัญญาไทย สิทธิบัตร ความปลอดภัยในเทคโนโลยีชีวภาพ จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้ องกับงานทางด้ าน
เทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้ าน การเกษตร สิ่งแวดล้ อม พลังงาน อาหาร และ
ยา
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย
15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

สอน
เสริม
ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
2 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา ทชว
1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

รายวิชา
1

2

3

4

1

2

   





3

4

3. ทักษะ 4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ทาง
ระหว่างบุคคลและความ ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
ปั ญญา
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2
1 2 3
4
1 2 3 4 5

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา

ทชว 101
เทคโนโลยีชีวภา
พเบื้องต้ น
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัด
หมายทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่ านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นกิจกรรมการ
เรียน (SWU Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ ง
พัฒนา
1. มีความตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เนื่องจากเป็ นศาสตร์ท่ี
สามารถนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ท้งั
เพื่อการสร้ างสรรค์และการทาลาย

วิธีการสอน

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และซื่อสัตย์สจุ ริต และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการในเนื้อหาวิชาเรียน
- ใช้ กรณีศึกษาและมอบหมายงาน
ให้ นิสติ ใช้ หลักธรรมมาใช้
ประกอบการแก้ ปัญหา
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
2 . มี วิ นั ย ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม - แจ้ งกฏระเบียบของคณะ ฯ และ
กฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยให้ นิสติ ทราบในการ
ปฐมนิเทศ
- ใช้ กรณีศึกษาถึงผลกระทบของ
การไม่มีระเบียบวินัย ต่อตนเองและ
สังคม

3. ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและ
ผู้อ่นื

วิธีการประเมินผล
- ประเมินโดยอาจารย์จากการ
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ตามปกติของนิสติ
- ประเมินความซื่อสัตย์ในการทา
รายงานและการอ้ างอิงผลงานและ
การสอบ
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมของ
นิสติ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มี
การจัดขึ้น
- ประเมินจากสถิติการผิดระเบียบ
ของนิสติ ความตรงต่อเวลาในการ
ส่งงานของนิสติ
- มอบหมายนิสติ ประเมินตนเอง
- ประเมินความรับผิดชอบต่อ
สังคมจากการอภิปรายในชั้นเรียน

- ใช้ กรณีศึกษาถึงผลกระทบของ - ประเมินจากรายงาน และการ
การไม่ซ่ือสัตย์สจุ ริตต่อตนเอง
ปฏิบัติตามระเบียบการสอบของ
และผู้อ่นื
นิสติ
- สอดแทรกความซื่อสัตย์สุจริต
ผ่านกระบวนการสอบและการทา
รายงาน
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4. เคารพในสิทธิในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์

- มอบหมายงานกลุ่ม โดยให้ แต่
ละกลุ่มแบ่งหน้ าที่และจัดทา
รายงาน

- ประเมินการเคารพสิทธิ และรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื จากการ
อภิปรายกลุ่ม
- ประเมินจากคุณภาพงาน
มอบหมาย และสังเกตจาก
พฤติกรรมการรับฟังความคิดเห็น
จากการปฏิบัติ และการนาเสนอ
ผลงาน
- มอบหมายนิสติ ประเมินตนเอง
และเพื่อนในกลุ่ม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

2. ความรู ้
ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
1. มีความรู้ ความเข้ าใจ ทั้ง
ทฤษฎีและหลักการปฏิบัติใน
เนื้อหา สาระที่ศึกษา

- จัดหลักสูตรให้ ครอบคลุม
เนื้อหาวิชา และสาระที่ศึกษาทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่น ๆ
- จั ด ให้ มี ก ารให้ ภาพรวมของ
ความรู้ ก่ อ นเข้ า สู่ บ ทเรี ย น การ
สรุปยา้ ความรู้ใหม่ หลังบทเรี ยน
พร้ อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้
จากวิ ช าหนึ่ งไปสู่ อีก วิ ช าหนึ่ ง ใน
ระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้ วิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2. มีความรู้ ความเข้ าใจใน
- มอบหมายงานเพื่อให้ นิสติ ได้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ ศึกษาและค้ นคว้ าวิทยาการทาง
และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งนามา เทคโนโลยีชีวภาพ
บูรณาการได้ อย่างเหมาะสม
- สอดแทรกการพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสู่
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ได้ อย่าง
เหมาะสม

- ประเมินความรู้จากการตอบ
คาถามในชั้นเรียนและการตอบ
ข้ อสอบของนิสติ

- ประเมินจากคุณภาพรายงาน
และการนาเสนอ
- ประเมินความสามารถในการ
ติดตามความก้ าวหน้ าและ
วิทยาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
รวมทั้งการนาไปประยุกต์จากการ
อภิปรายและการตอบคาถามใน
ชั้นเรียน
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3. ทักษะทางปัญญา
ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ ง
พัฒนา
1. สามารถใช้ ความรู้ความเข้ าใจ
ในการเลือกใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ
รูปแบบที่เหมาะสม รวมถึง
สามารถเลือกใช้ เครื่องมือ วิธกี าร
อุปกรณ์ การวิเคราะห์ได้ อย่าง
ถูกต้ อง เหมาะสมกับสถานการณ์

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของการ
ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสม
กับข้ อจากัดต่างๆ พร้ อมทั้ง
อภิปรายหาเหตุผลของการ
เลือกใช้
- มอบหมายงานเพื่อให้ นิสติ ได้
วิเคราะห์และเลือกใช้ เครื่องมือ
วิธกี าร อุปกรณ์ ได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสมกับสถานการณ์

- ประเมินจากการอภิปรายในชั้น
เรียน
- ประเมินจากคุณภาพของ
รายงาน และเหตุผลการวิเคราะห์
ของนิสติ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่
ต้องพัฒนา
2. มีความรับผิดชอบในการใช้
องค์ความรู้ และรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้ รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม

3. สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและ
ผู้ตามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- ใช้ การสอนแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ
ซึ่งต้ องแนะนากฎ กติกา มารยาท
บทบาทความรั บ ผิดชอบของแต่
ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
- มอบหมายการทางานแบบกลุ่ม
ย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม
และตาแหน่งหน้ าที่ในกลุ่ม
- ยกตั วอย่ า งผลกระท บ ของ
ทั ก ษะด้ านนี้ ที่ มี ต่ อ ตนเองและ
สังคม สอดแทรกในเนื้ อหาวิ ช า
เรียน
- ใช้ การสอนแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ
ซึ่งต้ องแนะนากฎ กติกา มารยาท
บทบาทความรั บ ผิดชอบของแต่
ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
- มอบหมายการทางานแบบกลุ่ม
ย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม
และตาแหน่งหน้ าที่ในกลุ่ม

- ป ร ะ เมิ น จ า ก ง า น ที่ ได้ รั บ
มอบหมายและการมีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรียน
- ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการ
ตอบคาถามในชั้นเรียน
- การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
- มอบหมายนิสติ ประเมินตนเอง
และเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการ
ประเมินโดยใช้ เสียงส่วนใหญ่

- ประเมินจากพฤติกรรมการ
ทางานเป็ นกลุ่ม จาก
แบบสอบถาม
- มอบหมายนิสิตประเมินตนเอง
และเพื่ อ นในกลุ่ ม สรุ ป ผลการ
ประเมินโดยใช้ เสียงส่วนใหญ่
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4. สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง

- มอบหมายการทางานแบบกลุ่ม - มอบหมายนิสิตประเมินตนเอง
ย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และเพื่ อ นในกลุ่ ม สรุ ป ผลการ
และตาแหน่งหน้ าที่ในกลุ่ม
ประเมินโดยใช้ เสียงส่วนใหญ่

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้องการพัฒนา
2. มีความสามารถที่นาเสนอ ใน
รูปแบบการเขียนบทความใน
วารสารทางวิชาการ การพูดและ
สื่อสารให้ ผ้ ูร่วมงาน และผู้อ่นื ให้
เข้ าใจได้ ดี รวมทั้งสามารถแปล
บทความทางวิทยาศาสตร์ท่ยี าก
ต่อความเข้ าใจให้ ผ้ ูท่ไี ม่ได้ อยู่ใน
สายงานเข้ าใจได้ ง่ายขึ้น

3. สามารถคัดเลือกใช้ วิธกี ารและ
เครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสม
ในการนาเสนอให้ กบั ผู้ฟังแต่ละ
กลุ่ม รวมทั้งมีวิธกี ารในการ
นาเสนอที่ดี

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- มอบหมายงานที่ต้องมีการ
เรียบเรียงนาเสนอผลงานจาก
บทความทางวิทยาศาสตร์ท่ยี าก
ต่อความเข้ าใจให้ ผ้ ูท่ไี ม่ได้ อยู่ใน
สายงานเข้ าใจได้ ง่ายขึ้นเป็ นภาษา
เขียน และที่ต้องมีการนาเสนอ
ด้ วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าให้
ผู้ร่วมงาน

- ประเมินทักษะการสื่อสารด้ วย
ภาษาเขียนจากรายงานแต่ละ
บุคคลหรือรายงานกลุ่มในส่วนที่
นิสติ นั้นรับผิดชอบ
- ประเมินทักษะการสื่อสารด้ วย
ภาษาพูด จากพัฒนาการการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การ
นาเสนอสัมมนา การนาเสนอ
นิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชม
ด้ วยวาจา
- มอบหมายนิสติ ประเมินตนเอง
และเพื่อนในกลุ่ม
- ประเมินการเลือกใช้ วิธกี าร
นาเสนอจากคุณภาพ ความ
เหมาะสม ของสื่อและวิธกี าร
สื่อสาร

- มอบหมายงานที่ต้องมีการ
นาเสนอโดยวิธกี ารต่างๆ เช่น
การนาเสนอปากเปล่า การ
นาเสนอโดยใช้ โปสเตอร์
- แสดงตัวอย่างและแนะนา
วิธกี ารนาเสนอที่ถูกต้ องให้ นิสติ
ได้ ทราบก่อนการนาเสนอ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
The Biotechnology Century and
its workforce: Types of
biotechnology and workforce
2
Fermentation Technology
3

4
5
6
7

8

9
10

11

12
13

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่
ผูส้ อน
ชัว่ โมง
ใช้
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ธนัท
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
1

Special Topic in Biotechnology
(กิจกรรมส่งเสริมการขยายพันธุพ์ ืช
โดยใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 1)
Proteins as Biotechnology
Products
Recombinant DNA Technology

1

DNA fingerprinting and Forensic
Analysis
Special Topic in Biotechnology
(กิจกรรมส่งเสริมการขยายพันธุพ์ ืช
โดยใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 2)
Microbial Biotechnology 1:
Microbial enzymes, therapeutic
proteins and their applications

1

Special Topic in Biotechnology
(กิจกรรมส่งเสริมการขยายพันธุพ์ ืช
โดยใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ ครั้งที่ 2)
Microbial Biotechnology 2:
Biopolymer from Lactic Acid
Bacteria
Biorefinery: Bio – based
Chemicals from Plant
Biotechnology Regulations

1
1

1

1

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ธนัท
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
กิจกรรมสารวจ ศึกษาอบรม และ
ดร.ปรมาภรณ์
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองนอกชั้นเรียน ดร.ธนัท
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ นอกชั้นเรียน

ดร.ธนัท
ดร.นิศานาถ
ดร.กิตติวุฒิ
ดร.ปรมาภรณ์
ดร.ธนัท

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ธนัท
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์

สอบกลางภาค
1 กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
ความรู้ นอกชั้นเรียน

ดร.ปรมาภรณ์
ดร.ธนัท

1

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ธนัท
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์

1

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ปรมาภรณ์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ปรมาภรณ์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์

1
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14

Ethics and Biotechnology

1

15

Medical Biotechnology: Gene
Therapy, Detecting and
Diagnosing Human Disease
Conditions
- Career Parts in Biotechnology
- Starch Technology and its
Application

1

16

17

1.1, 2.2, 3.1, 4.2 –
4.4, 5.2, 5.3

1.2

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.กิตติวุฒิ
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน
1.1, 1.3 – 1.4, 2.1,
4.2

1

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ปรมาภรณ์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ปรมาภรณ์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์

การสอบย่อย 2 ครั้ง
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การศึกษาค้ นคว้ า และ
งานกลุ่มที่ได้ รับ
มอบหมาย
(Special topic)
จิตพิสยั การเข้ าเรียน
ตรงต่อเวลา

สัปดาห์ทีป่ ระเมิน

9
17

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
25%
25%

3 - 10

35%

ทุกสัปดาห์

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
1) H. V. Ray. 2012. Introduction to Biotechnology: An Agricultural Revolution. 2nd Edition.
Cengage Learning Press. 448 p.
2) W. Michael. 2011. An Introduction to Molecular Biotechnology. 2nd Edition. WileyBlackwell. 636 p.
3) T. J. William, and P. A. Michael. 2009. Introduction to Biotechnology. 2nd Edition.
Benjamin Cummings Press. New York. 343 p.
4) P. Ravi. 2006. Introduction to Biotechnology. Atlantic Publishers and Distributors. 392 p.
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2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้ น
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของผู้ สอน วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน สื่อ และเทคโนโลยีท่ีใช้ ในการสอน การวั ดผล คุ ณ ภาพการจั ดการเรี ยนการสอน และสิ่ง
สนั บ สนุ น การเรียนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่ งมีผลกระทบต่ อผลการเรี ยนรู้ และให้ นิ สิ ตให้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุ มระดมสมองจากผู้สอนและการประชุ มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรี ยนการ
สอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของ
นิสติ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่มิใช่ ผ้ ู สอนรายวิ ช านั้ น สุ่มประเมิ น ข้ อ สอบ รายงาน และผลงานอื่น เพื่ อ พิ จ ารณาความ
สอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิ จารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์
การสอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้น
เสนอต่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ใน
ปี การศึกษาถัดไป
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