วิชา ทนก417

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทนก417 การศึกษาอิสระ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก417 การศึกษาอิสระ (AIT417 Independent study)
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต 2(0-6-0)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกเลือก
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม (ประสานงานรายวิชา)
และอาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
ห้ องปฏิบัติการอณูชีววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยยามากุจิ ประเทศญี่ปุ่น
อาคารเรียนรวม (อาคาร 3) ชั้น 1 ห้ อง AI Center มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 มกราคม พ.ศ. 2559

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนได้ ศึกษาประเด็นในขอบเขตสาระที่ผ้ ูเรียนสนใจเป็ นพิเศษ และเพิ่มพูนประสบการณ์
จากการเรียนรู้ภาษา ในต่างประเทศเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ สรุปและนาเสนอผลการเรียนรู้เป็ น
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนรายงาน หรือการนาเสนอผลงานปากเปล่า ทั้งนี้ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่
กับความเห็นชอบของสาขาวิชา และภายใต้ การดูแลให้ คาปรึกษาของอาจารย์ท่รี ับผิดชอบรายวิชา

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้
ผู้เรียนมีความรู้ในศาสตร์ท่ผี ้ ูเรียนสนใจ และเกี่ยวข้ องกับเนื้อหาของหลักสูตร
2.2 เพื่อให้ มีทกั ษะการเรียนรู้ ติดตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ข่าวสาร บทความที่สอดคล้ องกับ
เนื้อหาที่สนใจ รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้ อง
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเด็นในขอบเขตสาระที่ผ้ ูเรียนสนใจเป็ นพิเศษ และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการเรียนรู้
ภาษา ในต่างประเทศเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ สรุปและนาเสนอผลการเรียนรู้เป็ นภาษาอังกฤษใน
รูปแบบของการเขียนรายงาน หรือการนาเสนอผลงานปากเปล่า ทั้งนี้ประเด็นที่ศึกษาขึ้นอยู่กบั ความ
เห็นชอบของสาขาวิชา และภายใต้ การดูแลให้ คาปรึกษาของอาจารย์ท่รี ับผิดชอบรายวิชา

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอน
เสริม
ไม่มี

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

การศึกษาด้วยตนเอง
ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์

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

รายวิชา

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ทนก417
การศึกษาอิสระ

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
 

2. ความรู ้

 

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

3. ทักษะทาง
ปั ญญา
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้ อ งการ โดยการนัดหมายทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรื อตามที่ป ระกาศในเค้ าโครง
รายวิชาผ่านระบบ ATutor และ/หรือเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1.2 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อ่นื และสามารถทางาน
เป็ นทีม
1.3 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับของ
องค์กรและสังคม

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1.1 การทางานเป็ นกลุ่ม
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอนบรรยาย ทากิจกรรมใน
ชั้นเรียน และมอบหมายงาน

1.1 พฤติกรรมการเข้ าเรียน ตรงต่อ
เวลา
1.2 การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
1.3 มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นามาทา
รายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
1.4 ไม่ส่อแววทุจริต หรือคัดลอก
งานวิจัย

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

2. ความรู ้
ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
2.1 มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีท่สี าคัญและวิชาอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง
2.2 ความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทาง
วิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้

2.1 บรรยายและสอนการปฏิบตั ใิ น
การทางานวิจัย หรือทดลอง
2.2 มอบหมายให้ อ่าน และศึกษา
บทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั งิ านในสาขาอาชีพ

2.1 รายงานการศึกษา การทดลอง และ
ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

3. ทักษะทางปัญญา
วิธีการสอน
ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
3.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเสนอ 3.1 มอบหมายให้ อ่าน และศึกษา
แนวทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดย บทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีและ
การปฏิบตั งิ านในสาขาอาชีพ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิ
3.4 สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริง ทาความ
เข้ าใจและประเมินข้ อมูลสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

วิธีการประเมินผล
3.1 การแสดงความคิดเห็น และการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.2 สรุป วิเคราะห์การพัฒนาทักษะ
และความรู้จากรายงานของผู้เรียน
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และใช้ ข้อมูลในการแก้ ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสม

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ ง
พัฒนา
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นทั้งในฐานะผูน้ าและสมาชิกกลุ่ม
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
4.3วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.1 การนาเสนอและอภิปรายโดยให้
ผู้เรียนได้ แสดงความคิดเห็นในชั้น
เรียน
4.2 มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและ
งานรายกลุ่ม

4.1 รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรม
การทางานเป็ นทีม
4.2 ประเมินรายงานโดยอาจารย์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการ
พัฒนา
5.2 สามารถสรุ ปประเด็นและสื่ อสาร
ทั้งการพูดและการเขียน รู ้จกั เลือก
และใช้รูปแบบของการนาเสนอที่
เหมาะสม สาหรับเรื่ องและผูฟ้ ังที่
แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้าถึง คัดเลือกและ
ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

วิธีการสอน

5.1 บรรยายเนื้อหารายวิชาประกอบ
สื่อการสอนพาวเวอร์พอยต์/
มัลติมเี ดีย
5.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

วิธีการวัดและประเมินผล

5.1 รายงานที่นาเสนอ
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5.4 มีวจิ ารณญาณในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่เหมาะสม
และใช้อย่างสม่าเสมอ เพื่อการ
รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และ
สื่ อสารข้อมูลข่าวสารและ
แนวความคิด
5.5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการกับข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน และ
ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้และ
เหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 25 วัน (ไม่ น้อยกว่ า 3 สัปดาห์ )
กำหนดกำรเดินทำงไปมหำวิทยำลัยยำมำกุจิ วันจันทร์ ที่ 21 ธันวำคม 2558 กลับวันศุกร์ ที่ 15 มกรำคม 2559
สัปดำห์ที่ 1
รำยละเอียดกิจกรรม
อำจำรย์ผ้ ดู แู ล
วันที่ 21 ธ.ค. 2558
อำจำรย์ผ้ ปู ระสำนและนิสติ เดินทำงจำกสนำมบินสุวรรณภูมิ ถึง
อำจำรย์ ดร. กมลชัย
สนำมบินฟุกโุ อกะ เวลำ 09.15 น. และเดินทำงต่อด้ วยรถบัสถึง
ชะเอม และอำจำรย์ ดร.
มหำวิทยำลัยยำมำกุจิ เวลำ 15.00 น. เพื่อเข้ ำพบศำสตรำจำรย์ ดร. อะ สุภำภรณ์ โสภณ
คำดะ ริ นจิ แนะนำห้ องปฏิบตั กิ ำรและมอบหมำยงำนให้ นิสติ ถึงเวลำ พัฒนะโภคำ
17.00 น. นิสติ พักในหอพักของมหำวิทยำลัย
วันที่ 22 ธ.ค. 2558
เรี ยนรู้กำรใช้ เครื่ องมือทำงอณูชีววิทยำ (Molecular biology) และพันธุ
ศ. ดร. อะคำดะ ริ นจิ
วิศวกรรมที่ใช้ ประโยชน์จำกยีสต์หรื อ Mammalian Cell
วันที่ 23 ธ.ค. 2558
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระจักรพรรดิ (วันหยุดรำชกำร)
วันที่ 24 ธ.ค. 2558
นิสติ ปฏิบตั ิงำนวิจยั กำรทดลองที่ได้ รับมอบหมำย ดังนี ้
ศ. ดร. อะคำดะ ริ นจิ
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ
 การถ่ายฝากยีนโดยอาศัยแบคทีเรี ย/ยีสต์

วันที่ 25 ธ.ค. 2558
สัปดำห์ที่ 2
วันที่ 28 ธ.ค. 2558

วันที่ 29 ธ.ค. 2558

 การเพิ่มปริ มาณสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ)
 การผลิตเอทานอลจากกากน้ าตาล (โมลาส)
 การกลายพันธุ์ยสี ต์ทนร้อน
กำรเพิม่ ปริ มำณสำรพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ)/ กำรใช้ พลำสมิดเพื่อกำรตัด
ต่อ – เชื่อมดีเอ็นเอ และกำรถ่ำยฝำกยีนโดยอำศัยแบคทีเรีย/ยีสต์
รำยละเอียดกิจกรรม
ตรวจสอบผลกำรถ่ำยฝำกยีน ด้ วยเทคนิคพีซีอำร์ กำรเจริ ญของ
แบคทีเรี ย/ยีสต์บนอำคำรคัดเลือก (Selective media) กำรทำ Replica
plating/ Discussion ผลกำรทดลอง
ศึกษำสภำะวะกำรถ่ำยฝำกยีน (linear DNA) ด้ วยกระบวนกำร

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ. ดร. อะคำดะ ริ นจิ
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ
อำจำรย์ผ้ ดู แู ล
ศ. ดร. อะคำดะ ริ นจิ
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ
ศ. ดร. อะคำดะ ริ นจิ
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Homologous recombination และ Non homologous end joining ในยีสต์

รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ

Kluyveromyces marxianus

วันที่ 30 ธ.ค. 2558

ศึกษำสภำะวะกำรถ่ำยฝำกยีน (linear DNA) ด้ วยกระบวนกำร
Homologous recombination และ Non homologous end joining ในยีสต์

ศ. ดร. อะคำดะ ริ นจิ
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ

Saccharomyces cerevisiae

วันที่ 31 ธ.ค. 2558

กำรกลำยพันธุ์ยีสต์ทนร้ อนโดยกำรใช้ แสง UV และกำรใช้ วิธี Site –
directed mutagenesis

วันที่ 1 ม.ค. 2559
สัปดำห์ที่ 3
วันที่ 4 ม.ค. 2559

วันที่ 5 ม.ค. 2559

วันที่ 6 ม.ค. 2559

วันที่ 7 ม.ค. 2559
วันที่ 8 ม.ค. 2559

วันปี ใหม่ (วันหยุดรำชกำร)
รำยละเอียดกิจกรรม
ตรวจสอบผลกำรกลำยพันธุ์ยีสต์/ Discussion ผลกำรทดลอง
กำรเตรี ยมวัตถุดิบ และหัวเชื ้อเริ่มต้ นเพื่อใช้ ในกำรหมักกำกน ้ำตำล
เตรี ยมสำรละลำยน ้ำตำลมำตรำฐำน และเอทำนอลสำหรับวิเครำะห์
ด้ วยเครื่ อง HPLC
เริ่ มกระบวนกำรหมักกำกน ้ำตำลแบบ Batch Fermentation โดยยีสต์ทน
ร้ อน K. marxianus และยีสต์ S. cerevisiae
ศึกษำกระบวนกำรใช้ น ้ำตำล เช่น กลูโคส กำแลคโตส ในกำรควบคุม
กำรแสดงออกของยีนที่สนใจ ด้ วยกำรถ่ำยฝำกพลำสมิดหรื อโปรโม
เตอร์ ยีนบนโครโมโซมยีสต์
ตรวจสอบผลกำรหมักกำกน ้ำตำล วันที่ 1/ ศึกษำจำนวนเซลล์ และ
ค่ำพำรำมิเตอร์ ตำ่ งๆ เช่น pH ปริ มำณน ้ำตำลที่เหลือ
ศึกษำกำร Mating ของยีสต์ตำ่ งสำยพันธุ์ เพื่อเป็ นกำรปรับปรุงสำยพันธุ์
ให้ เจริ ญดีขึ ้น
ตรวจสอบผลกำรหมักกำกน ้ำตำล วันที่ 2/ ศึกษำจำนวนเซลล์ และ
ค่ำพำรำมิเตอร์ ตำ่ งๆ เช่น pH ปริ มำณน ้ำตำลที่เหลือ
ตรวจสอบผลกำรหมักกำกน ้ำตำล วันที่ 3/ ศึกษำจำนวนเซลล์ และ
ค่ำพำรำมิเตอร์ ตำ่ งๆ เช่น pH ปริ มำณน ้ำตำลที่เหลือ
ศึกษำกำรใช้ Green Fluorescence Protein (GFP) ในงำนวิจยั ด้ ำน Localization

ศ. ดร. อะคำดะ ริ นจิ
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ
-

อำจำรย์ผ้ ดู แู ล
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ

รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ

รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ

รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ

of Proteins

สัปดำห์ที่ 4
วันที่ 11 ม.ค. 2559
วันที่ 12 ม.ค. 2559

รำยละเอียดกิจกรรม
สรุปผลกำรหมักกำกน ้ำตำล และ Discussion
เขียนรำยงำนผลกำรทดลอง
เขียนรำยงำนผลกำรทดลอง และเตรี ยมนำเสนออำจำรย์ผ้ ดู แู ลด้ วยสือ่

อำจำรย์ผ้ ดู แู ล
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ

power point

วันที่ 13 ม.ค. 2559

นำเสนองำนทดลอง และส่งรำยงำนให้ อำจำรย์ผ้ ดู แู ล

วันที่ 14 ม.ค. 2559
วันที่ 15 ม.ค. 2559

วันบรรลุนิติภำวะ (วันหยุดรำชกำร)
เดินทำงกลับ ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ เวลำ 14.00 น.

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ. ดร. อะคำดะ ริ นจิ
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ
-

หน้า 6

วิชา ทนก417

มคอ. 3

2. แผนการสอนภาคการศึกษา 2/2558
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
ชัว่ โมง

1

ปฏิบตั ิงำนวิจยั ณ มหำวิทยำลัย
ยำมำกุจิ

2

Introduction and advance in
biotechnology issues

2

3

Biotechnology and Yeast
Genetic I

2

4

Biotechnology and Yeast
Genetic II

2

5

7

Conclusion and group
discussion I
Conclusion and group
discussion II
Self study I

8

Self study II

6

9
10
Presentation I
(15 มี.ค. 59)
11
Self study III
12
13
(5 เม.ย. 59)
14
(12 เม.ย. 59)
15
(19 เม.ย. 59)
16
(26 เม.ย. 59)

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสือ่ ทีใ่ ช้
-

ผูส้ อน
ศ. ดร. อะคำดะ ริ นจิ
รศ. ดร. โฮชิดะ ฮิซำชิ

ดร. กมลชัย

2

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
บรรยาย ซักถามและสรุปปัญหา

2

บรรยาย ซักถามและสรุปปัญหา

คณาจารย์

2

ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

2

ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

สอบกลางภาค
2
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์

ดร. กมลชัย

ดร. กมลชัย

คณาจารย์

คณาจารย์

2

ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

Presentation II

2

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์

คณาจารย์

Report Writing for scientific
work I
Report Writing for scientific
work II
Conclusion and group
discussion III
Presentation III

2

รูปแบบการเขียน หรือ format

คณาจารย์

2

นิสติ เขียนรายงาน

คณาจารย์

2

บรรยาย ซักถามและสรุปปัญหา

คณาจารย์

2

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์

คณาจารย์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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17
(3 พ.ค. 59)
18

มคอ. 3

Conclusion and group
discussion IV

2

บรรยาย ซักถามและสรุปปัญหา

คณาจารย์

สอบปลายภาค
รวม

30

3. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน
1.3, 1.4, 2.1,
4.1-4.2, 5.1
3.1 – 3.2, 4.2

รายงานภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย
การนาเสนอผลงาน
การตอบคาถาม
การวิเคราะห์และแก้ ไข
ปัญหา
การพัฒนาทักษะ และ
การต่อยอดองค์ความรู้
ความรับผิดชอบ

1.1-1.2, 2.1, 4.2

สัปดาห์ทีป่ ระเมิน
13, 14

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
25%

10, 12, 16
10, 12, 16
5, 6, 15, 17

30%
10%
15%

2 – 4, 15, 17

10%

ทุกสัปดาห์

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตาราและเอกสารหลัก
1) Guthrie F. (2004). Guide to Yeast Genetics and Molecular and Cell Biology PART A. Elsevier Academic
Press. 933 p.
2) Walker, G. M. (1998). Yeast Physiology and Biotechnology. John Wiley & Sons. 350p.
3) Fantes, P and Beggs, J. (2000). The Yeast Nucleus. 2nd Edition. Oxford University Press. 316p.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับรายวิชา
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 สิตให้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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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
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม)
วันที่รายงาน 5 มกราคม 2559
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(.............................................................)
วันที่รายงาน .................................

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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