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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทชว 301 เทคนิคอณูชวี วิทยาในเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทชว 301 เทคนิคอณูชีววิทยาในเทคโนโลยีชีวภาพ (Molecular Techniques in Biotechnology)

2. จานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต 2(1-3-2)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน กลุม่ วิชาเอกบังคับ

4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม (ประสานงานรายวิชา) อีเมล kamonchai@swu.ac.th
อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ ดร.ชลินนั ท์ เพ็งสุข
อีเมล chalinan@g.swu.ac.th
อาจารย์ผ้ สู อน อาจารย์ ดร.น ้าฝน รักขุมแก้ ว
อีเมล numfonr@g.swu.ac.th

5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 1 / ชันปี
้ ที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี

8. สถานที่เรียน
บรรยาย อาคารเรียนรวม ชัน้ 1 ห้ อง AI – Center
ปฎิบตั ิการ ห้ องปฏิบตั ิการสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (ห้ องอินทนิล)

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่ าสุด
4 สิงหาคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจในโครงสร้ างและหน้ าที่ของสารพันธุกรรม การสกัดแยกดีเอ็นเอและอาร์ เอ็นเอ
การวิเคราะห์ปริ มาณดีเอ็นเอและโปรตีน การเปรี ยบเทียบลาดับดีเอ็นเอ /กรดอะมิโน การเพิ่มจานวนดีเอ็นเอโดยวิธีพีซีอาร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เทคนิคอิเล็คโตรโฟรี ซีส พลาสมิด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอ เทคนิคการกลายพั นธุ์ การโคลนยีน การทาบรอทติ ้ง เทคนิค Elisa
และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาภาคบรรยาย

2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื ้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสือ่ การสอนให้ มคี วามเหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้ ผ้ เู รียนมีความรู้
พื ้นฐานด้ านเทคนิคอณูชีววิทยาของพืช และจุลนิ ทรี ย์

2.2 เพื่อให้ มกี ารติดตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ข่าวสาร บทความที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาที่สอนในบทเรียน
รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในศาสตร์ วิชาที่เกี่ยวข้ อง

2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุง่ หมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้ างและหน้ าที่ของสารพันธุกรรม การสกัดแยกดีเอ็นเอและอาร์ เอ็นเอ การวิเคราะห์ปริ มาณดีเอ็นเอและ
โปรตีน การเปรี ยบเทียบลาดับดีเอ็นเอ/กรดอะมิโน การเพิ่มจานวนดีเอ็นเอโดยวิธีพีซีอาร์ เทคนิคอิเล็คโตรโฟรี ซีส พลาสมิด
การเชื่อมต่อดีเอ็นเอ เทคนิคการกลายพันธุ์ การโคลนยีน การทาบรอทติ ้ง เทคนิค Elisa และมีปฏิบตั ิการที่สอดคล้ องกับ
เนื ้อหาภาคบรรยาย โดยให้ นิสติ ฝึ กปฏิบตั ิแล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์

2.

จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
15 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา
ไม่มี

การฝึ กปฏิบัติ
45 ชัว่ โมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาด้ วยตนเอง
2 ชัว่ โมง/สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา หมวดวิชา ทนก
1. คุณธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทาง
4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
จริยธรรม
ปั ญญา
ความสัมพันธ์
ตัวเลข สื่อสาร และการ
ระหว่ างบุคคล
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4
1
2
1 2 3 4 1 2 3 4 5
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ทชว 301 เทคนิค
อณูชีววิทยาใน
    
 


 
  

เทคโนโลยีชีวภาพ
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4. จานวนชั่วโมงต่ อสัปดาห์ ท่ อี าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ สู อนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชันเรี
้ ยนเป็ นรายบุคคล หรื อรายกลุม่ ตาม
ความต้ องการ โดยการนัดหมายทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรื อตามที่ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบ ATutor และระบบ
สารสนเทศอื่น เช่น Facebook
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง
พัฒนา
1.1 มีความตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เนื่องจากเป็ นศาสตร์ ที่สามารถ
นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ทงเพื
ั ้ ่อการ
สร้ างสรรค์และการทาลาย
1.2 มีวินยั ในการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ
1.3 ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและผู้อื่น
1.4 เคารพในสิทธิในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษา
เกี่ยวกับประเด็นทางจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
- สอดแทรกคุณธรรมและจริ ยธรรม
ในขณะสอนบรรยาย ทากิจกรรมใน
ชันเรี
้ ยน และมอบหมายงาน

- พฤติกรรมการเข้ าเรี ยน การเข้ าเรี ยน
ตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์
- การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตาม
ขอบเขตทีใ่ ห้ และตรงเวลา
- มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นามาทา
รายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
- มอบหมายนิสติ ประเมินตนเอง
- พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม
ที่ได้ รับมอบหมาย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- บรรยายเนื ้อหารายวิชาประกอบสือ่
การสอนครอบคลุมในสาระทังภาค
้
ทฤษฏีและปฎิบตั ิ โดยใช้ สอื่ พาวเวอร์
พอยต์/มัลติมเี ดีย
- มอบหมายให้ อา่ น สรุปงานจากการ
ค้ นคว้ า หรื อศึกษาบทความหรื อ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
ในสาขาอาชีพด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ
และนวัตกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง

- การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค
- รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

2. ความรู้
ความรู้ท่ ตี ้ องได้ รับ
2.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทังทฤษฎี
้
และหลักการปฏิบตั ิในเนื ้อหา สาระที่
ศึกษา
2.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้
เครื่ องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์อนื่ ๆ
(Instrumentation) กับการปฏิบตั ิงาน
ในสาขาอาชีพ และสามารถติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีของสาขาวิชาที่ศกึ ษา (3)
2.3 มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องการ
วางแผนการวิจยั การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
และการแปรผล การวิจารณ์และ
สรุปผลการทดลอง (4)
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3. ทักษะทางปั ญญา
ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1 สามารถใช้ ความรู้ความเข้ าใจใน
การเลือกใช้ เทคโนโลยีชีวภาพรูปแบบที่
เหมาะสม รวมถึงสามารถเลือกใช้
เครื่ องมือ วิธีการ อุปกรณ์ การ
วิเคราะห์ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์
3.2 สามารถนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพรวมทังความรู
้
้ ที่ได้
จากการฝึ กปฏิบตั ิ มาประยุกต์ในระบบ
การผลิต การรักษาสภาพสิง่ แวดล้ อม
การบริ การและการวางแผนในการ
แก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ชีวภาพได้
อย่างเหมาะสม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- บรรยายเนื ้อหารายวิชาประกอบสือ่
การสอนในหลายรูปแบบ เช่น
มัลติมีเดีย บทความวิชาการ และ
ยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาของการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ
- การฝึ กปฏิบตั ิจากบทปฏิบตั กิ ารใน
แต่ละสัปดาห์ โดยมีปฎิบตั กิ ารใน
หัวข้ อที่สอดคล้ องกับเนื ้อหาบรรยาย

- การแสดงความคิดเห็น และการมี
ส่วนร่วมในชันเรี
้ ยน เช่น การตอบ
คาถาม
- สามารถทาการทดลองโดยใช้ ทกั ษะ
และเครื่ องมือที่ได้ ศกึ ษาอย่างถูกต้ อง
เหมาะสม
- การสอบข้ อเขียน และนาความรู้เพื่อ
ประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในวิชาชีพ

4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่
ต้ องพัฒนา
4.1 มีความรับผิดชอบในการใช้ องค์
ความรู้ และรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับ
มอบหมาย ทังงานรายบุ
้
คคลและงาน
กลุม่ (2)
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ทังในฐานะผู
้
้ นาและผู้ตามได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (3)

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

- การนาเสนอและอภิปรายโดยให้
กลุม่ ผู้เรี ยนได้ แสดงความคิดเห็นใน
ชันเรี
้ ยน
- มอบหมายให้ ผ้ เู รียนจัดทางาน
รายบุคคลและงานรายกลุม่

- รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรม
การทางานเป็ นกลุม่
- ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสติ กลุม่
เดียวกัน และประเมินต่างกลุม่
- ประเมินรายงานโดยอาจารย์

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ต้ องการพัฒนา
5.1 . มีความสามารถในการอ่าน แปล - บรรยายเนื ้อหารายวิชาประกอบสือ่
ความหมาย ประเมินและวิเคราะห์
การสอนพาวเวอร์ พอยต์/มัลติมีเดีย
บทความทางวิทยาศาสตร์ รวมทัง้
- มอบหมายงานที่ต้องมีการเรี ยบ

วิธีการวัดและประเมินผล

- การสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค
- ผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
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วิเคราะห์ผลการทดลองโดยอาศัย
เทคนิคทางด้ านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และสถิติได้ อย่างดี
5.2 มีความสามารถที่นาเสนอ ใน
รูปแบบการเขียนบทความในวารสาร
ทางวิชาการ การพูดและสือ่ สารให้
ผู้ร่วมงาน และผู้อื่นให้ เข้ าใจได้ ดี
รวมทังสามารถแปลบทความทาง
้
วิทยาศาสตร์ ที่ยากต่อความเข้ าใจให้ ผ้ ู
ที่ไม่ได้ อยูใ่ นสายงานเข้ าใจได้ งา่ ยขึ ้น
5.3 สามารถคัดเลือกใช้ วิธีการและ
เครื่ องมือการสือ่ สารทีเ่ หมาะสมใน
การนาเสนอให้ กบั ผู้ฟังแต่ละกลุม่
รวมทังมี
้ วิธีการในการนาเสนอทีด่ ี
5.4 สามารถสืบค้ น ศึกษา วิเคราะห์
และประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อ
แก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม (5)

เรี ยงบทความทางวิทยาศาสตร์ ด้ าน
อณูชีววิทยา โดยนาเสนอปากเปล่า

วิเคราะห์ด้วยตัวเลข หรื อการสืบค้ น
ข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

- มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ น
ข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

- ประเมินความถูกต้ อง เหมาะสม
ของการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพือ่
แก้ ปัญหา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
- Introduction to molecular
techniques in biotechnology

2

3

จานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
(บรรยาย/ปฏิบัติ)
ที่ใช้
1
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
- Buffer and reagents preparation I
3
- Reagent and solution for
1
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
molecular techniques
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
- Buffer and reagents preparation II
3
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
- How to extract DNA and RNA
1
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
from microorganisms?
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
- Plasmid extraction from bacteria,
quantitative DNA, RNA analysis,
3
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
restriction enzyme and gel
electrophoresis I
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ผู้สอน
ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
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4

1

5

- Recombinant DNA: promoter
gene, ORF, terminator, marker
gene and fusion PCR
- DNA amplification by PCR and
gel electrophoresis II
- DNA transformation in yeast I

3

6

- Fusion PCR and chemical
reagents preparation
- DNA transformation in yeast II

7

- Plant DNA extraction using CTAB
- Study on RAPD method

3
1

8

- Plant DNA extraction using CTAB
Group discussion

3
1

- RAPD techniques

3
สอบกลางภาค
1
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
ดร. กมลชัย
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์ ดร. ชลินนั ท์
3
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
ดร. น ้าฝน

9
10

3
1

1

12

- Plant DNA extraction using CTAB,
PCR and gel electrophoresis III
- Mutation/DNA sequences/amino
acid alignment
- Mutation by UV radiation
- Elisa: history, types and steps

13

- Elisa method and test I
- Elisa: history, types and steps

3
1

- Elisa method and test II
- Blotting: Immunoblotting
techniques
- Western blot I

3
1

11

14

1
3
1

3

บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
ดร. กมลชัย
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์ ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
ดร. กมลชัย
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์ ดร. ชลินนั ท์
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
ดร. น ้าฝน
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อนาเสนอปากเปล่า

บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
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ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน

ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
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15

16

- Blotting: Immunoblotting
techniques
- Western blot II
Group discussion

1

บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อยกตัวอย่างประกอบจากวิดทิ ศั น์
สารเคมี เครื่ องแก้ ว และอุปกรณ์
บรรยายด้ วยสือ่ พาวเวอร์ พอยต์
หรื อนาเสนอปากเปล่า

3
1

3
สอบปลายภาค
60

17
รวม

ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน
ดร. กมลชัย
ดร. ชลินนั ท์
ดร. น ้าฝน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

กิจกรรมการประเมิน

1.1, 1.3 2.1-2.2, 3.1, 5.1- สอบกลางภาค
5.2
สอบปลายภาค
1.3-1.4
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
2.3, 3.1-3.2, 4.1-4.2,
ตนเอง และงานที่ได้ รับ
5.3-5.4
มอบหมาย
รายงานผลการปฏิบตั ิการ
1.2, 4.1
จิตพิสยั การเข้ าเรี ยน ตรง
ต่อเวลา

สัปดาห์ ท่ ปี ระเมิน
9
17
8
16

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
25%
25%
10%
10%

4, 6, 8, 12, 15
ทุกสัปดาห์

20%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตาราและเอกสารหลัก
1) ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริ ญ. การวิเคราะห์ความหลาหลายของพืชโดยวิธีอณูชีววิทยา พิมพ์ครัง้ ที่ 1 ศูนย์การพิมพ์ สานัก
สือ่ และเทคโนโลยีสสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ 2553
2) ศิริลกั ษณ์ เอี่ยมธรรม. พันธุวิศวกรรม: วิธีการและการประยุกต์ใช้ พิมพ์ครัง้ ที่ 1 สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2552
3) Branden, C. and Tooze, J. (1999). Introduction to Protein Structure (second edition). Garland
Publishing Inc. 410 p.
4) Farrell, R. E. (2005). RNA Methodologies (third edition). Elsevier Academic Press. 767 p.
5) Guthrie, C. and Fink, G. R. (2004). Guide to yeast genetics and molecular and cell biology (Part A).
Elsevier Academic Press. 993 p.
6) Thieman, W. J. and Palladino, M. A. (2009). Introduction to Biotechnology (second edition). Pearson
Benjamin Cummings. 343 p.
7) Wilson, K. and Walker J. (2005). Principles and Techniques of Biochemistry and Molecular Biology
(sixth edition). Cambridge University Press. 783 p.
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2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเทคนิคอณูชีววิทยา หรื อพันธุวิศวกรรม หรื อเทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรี ยนการสอน สื่อ
และเทคโนโลยีที่ใช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ (แบบ ปค. 003
และ ปค.004) ซึง่ มีผลกระทบต่อผลการเรี ยนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรี ยนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุม่ จากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุ งการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ด้านการจัดการเรี ยนการสอนเมื่อสิ ้นสุด
ภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารื อปั ญหาการเรี ยนรู้ ของนิสิต เพื่อระบุแนวทางการ
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรื อ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มิใช่ผ้ สู อนรายวิชานัน้ สุม่ ประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับเนื ้อหารายวิชา และ
ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนือ้ หา และกลยุทธ์ การสอน และ
นาเสนอแผนการปรับปรุ งรายวิชาในรายงานผลการดาเนิน การของรายวิชา (มคอ.5) จากนัน้ เสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
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