วิชา ทชว332

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทชว332 นวัตกรรมและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทชว332 นวัตกรรมและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ (BOT332 Innovation and Ethics in
Biotechnology)
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย 2 หน่วยกิต 2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม (ประสานงานรายวิชา)
อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม (kamonchai@swu.ac.th)
อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ (paramapornk@g.swu.ac.th)
อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ ดร.นา้ ฝน รักขุมแก้ ว (numfonr@g.swu.ac.th)
อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข (chalinan@g.swu.ac.th)
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
อาคารเรียนรวม ชั้น1 ห้ อง AI - Center มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
5 มกราคม พ.ศ. 2559
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให้ ผ้ ู เรี ยนมี ค วามรู้ ความเป็ นมาและค าจ ากัด ความของนวั ต กรรม การจั ด การนวั ต กรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา การระดมความคิดและพัฒนาชิ้นงานทางนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการบริหาร
จัดการด้ านอุตสาหกรรมชีวภาพ ระบบคุณภาพต่างๆ กฎหมาย และ จริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบ
อาชีพทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้
ผู้เรียนมีความรู้ด้านนวัตกรรมและจริยธรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2.2 เพื่อให้ มีการติดตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ข่าวสาร บทความที่สอดคล้ องกับเนื้อหาที่สอน
ในบทเรียน รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้ อง
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเป็ นมาและคาจากัดความของนวัตกรรม การจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สนิ ทางปัญญา
การระดมความคิดและพัฒนาชิ้นงานทางนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ หลักการบริหารจัดการด้ าน
อุตสาหกรรมชีวภาพ ระบบคุณภาพต่างๆ กฎหมาย และ จริยธรรมที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบอาชีพ
ทางด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
28 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้วยตนเอง
ไม่มี
4 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา ทนก
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู ้

3. ทักษะ 4. ทักษะความสัมพันธ์
ทาง
ระหว่างบุคคลและความ
ปั ญญา
รับผิดชอบ
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4

กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ทชว 332
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตนอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้ อ งการ โดยการนั ดหมายทางอีเมล์ โทรศั พ ท์ หรื อตามที่ป ระกาศในเค้ าโครง
รายวิชาผ่านระบบ ATutor และ/หรือเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
1. มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ
เนื่องจากเป็ นศาสตร์ท่สี ามารถนาความรู้
ไปใช้ ประโยชน์ท้งั เพื่อการสร้ างสรรค์และ
การทาลาย
2. มีวนิ ัยในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของ
สังคมและวิชาชีพ
3. ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและผู้อ่นื
4. เคารพในสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็ นมนุษย์

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1.1 บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จรรยาบรรณ
1.2 สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม
ในขณะสอนบรรยาย ทากิจกรรมในชั้น
เรียน และมอบหมายงาน

1.1 พฤติกรรมการเข้ าเรียน บันทึก
การเข้ าเรียน ตรงต่อเวลา
1.2 การส่งงานที่ได้ รับมอบหมายตาม
ขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
1.3 มีการอ้ างอิงเอกสารที่ได้ นามาทา
รายงาน อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
1.4 ไม่ส่อแววทุจริต หรือทุจริตในการ
สอบ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

2.1 บรรยายเนื้อหารายวิชาประกอบสื่อ
การสอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดียโดย
มีความสอดคล้ องกับนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้ องในเทคโนโลยีชีวภาพ และ
จริยธรรม
2.2 มอบหมายให้ อ่าน และศึกษา
บทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
เนื้อหาของรายวิชา

2.1 การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค
2.2 สอบย่อยเก็บคะแนน
2.3 รายงานการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

2. ความรู ้
ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
1. มีความรู้ ความเข้ าใจ ทั้งทฤษฎีและ
หลักการปฏิบตั ใิ นเนื้อหา สาระที่ศึกษา
2. มีความรู้ ความเข้ าใจในนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง
รวมทั้งนามาบูรณาการได้ อย่างเหมาะสม
3. มีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์อ่นื ๆ
(Instrumentation) กับการปฏิบตั งิ านใน
สาขาอาชีพ และสามารถติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการและเทคโนโลยี
ของสาขาวิชาที่ศึกษา
4. มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องการวาง
แผนการวิจัย การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตแิ ละ
การแปรผล การวิจารณ์และสรุปผลการ
ทดลอง

3. ทักษะทางปัญญา
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ทักษะทางปัญญาที่ตอ้ งพัฒนา
1. สามารถใช้ ความรู้ความเข้ าใจในการ
เลือกใช้ เทคโนโลยีชวี ภาพรูปแบบที่
เหมาะสม รวมถึงสามารถเลือกใช้
เครื่องมือ วิธกี าร อุปกรณ์ การวิเคราะห์ได้
อย่างถูกต้ อง เหมาะสมกับสถานการณ์
2. สามารถนาความรู้ด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพรวมทั้งความรู้ท่ไี ด้ จาก
การฝึ กปฏิบตั ิ มาประยุกต์ในระบบการ
ผลิต การรักษาสภาพสิ่งแวดล้ อม การ
บริการและการวางแผนในการแก้ ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้ อย่างเหมาะสม

มคอ. 3
วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

3.1 บรรยายเนื้อหารายวิชาประกอบสื่อ
การสอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
3.2 มอบหมายให้ อ่าน และศึกษา
บทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ปฏิบตั งิ านในสาขาอาชีพ

3.1 ข้ อสอบย่อย
3.2 การแสดงความคิดเห็น และการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.3 สรุป วิเคราะห์การพัฒนาทักษะ
และความรู้จากรายงานของผู้เรียน

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
1. มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาททางสังคม
ที่ดี
2. มีความรับผิดชอบในการใช้ องค์ความรู้
และรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย
ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม
3. สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื
ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

4.1 การนาเสนอและอภิปรายโดยให้
ผู้เรียนได้ แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
4.2 มอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงาน
รายกลุ่ม

4.1 รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรม
การทางานเป็ นทีม
4.2 ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสติ
กลุ่มเดียวกัน
4.3 ประเมินรายงานโดยอาจารย์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา
1. มีความสามารถในการอ่าน แปล
ความหมาย ประเมินและวิเคราะห์
บทความทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
วิเคราะห์ผลการทดลองโดยอาศัยเทคนิค
ทางด้ านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
สถิตไิ ด้ อย่างดี
2. มีความสามารถที่นาเสนอ ในรูปแบบ
การเขียนบทความในวารสารทางวิชาการ

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

5.1 บรรยายเนื้อหารายวิชาประกอบสื่อ
การสอนพาวเวอร์พอยต์/มัลติมเี ดีย
5.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

5.1 การสอบกลางภาคและการสอบ
ปลายภาค
5.2 รายงานที่นาเสนอ
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การพูดและสื่อสารให้ ผ้ รู ่วมงาน และผู้อ่นื
ให้ เข้ าใจได้ ดี รวมทั้งสามารถแปล
บทความทางวิทยาศาสตร์ท่ยี ากต่อความ
เข้ าใจให้ ผ้ ทู ่ไี ม่ได้ อยู่ในสายงานเข้ าใจได้
ง่ายขึ้น
3. สามารถคัดเลือกใช้ วิธกี ารและเครื่องมือ
การสื่อสารที่เหมาะสมในการนาเสนอ
ให้ กบั ผู้ฟังแต่ละกลุ่ม รวมทั้งมีวธิ กี ารใน
การนาเสนอที่ดี
5. สามารถสืบค้ น ศึกษา วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อแก้ ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1
Innovation and the
(13 ม.ค. 59) responsible conduct of
research
2
Ethics and the Scientist;
(20 ม.ค. 59) Deontology and the case
study approach
3
GMOs and Biosafety
(27 ม.ค. 59) Protocol
4
Using microbes for a
(3 ก.พ. 59) variety of everyday
applications
5
Quiz ครั้งที่1
(10 ก.พ. 59)
6
Plant Biotechnology and
(17 ก.พ. 59) ethics; Health and
environmental concerns
7
Use of Humans in
(24 ก.พ. 59) biomedical
experimentation

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูส้ อน
ชัว่ โมง
และสือ่ ทีใ่ ช้
2
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.กมลชัย
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
2

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.กมลชัย
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์

2

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ปรมาภรณ์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.นา้ ฝน
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์

2

2
2

2

ข้ อสอบตัวเลือก และ/หรือข้ อสอบ
คณาจารย์
บรรยาย
ผู้สอน
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.กมลชัย
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.กมลชัย
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
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Use of Animals in
biomedical
experimentation

9
10
(16 มี.ค. 59)
11
(23 มี.ค. 59)

Genetic Technology and
Scientific Integrity
Bioremediation Basics
and Environmental
Disasters
12
Biotechnology
(30 มี.ค. 59) Regulations; USDA,
FDA and patents
13
14
15
Aquatic Biotechnology
(20 เม.ย. 59) and Environmental
Applications
16
Quiz ครั้งที่ 2
(27 เม.ย. 59)
17
Presentation
(4 พ.ค. 59)
18
รวม
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน
2.1-2.2, 3.1, 5.1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สอบย่อย 2 ครั้ง
1.2-1.3, 2.3, 3.1- การศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
3.2, 4.1-4.2, 5.1- ตนเอง (รายงาน)
5.2
นาเสนองานที่ได้ รับ
มอบหมาย
1.1, 1.4
จิตพิสยั การเข้ าเรียน
ตรงต่อเวลา

2

2
2

2

บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ชลินันท์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
สอบกลางภาค
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ชลินันท์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.กมลชัย
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.กมลชัย
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์

6 เม.ย. 59 วันจักรี
13 เม.ย. 59 วันสงกรานต์
2
บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
ดร.ชลินันท์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิทศั น์
2
2

ข้ อสอบตัวเลือก และ/หรือข้ อสอบ
บรรยาย
นาเสนอรายงานหรือผลการศึกษา
ด้ วยตนเองโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์
สอบปลายภาค

คณาจารย์
ผู้สอน
คณาจารย์
ผู้สอน

28

สัปดาห์ทีป่ ระเมิน
9
18
5, 16

สัดส่วนของการประเมินผล
25%
25%
20%

17

10%

17
ทุกสัปดาห์

10%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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1. ตาราและเอกสารหลัก
1) GMOs มหัศจรรย์ หรือ มหันตภัยของสหัสวรรษ. พิมพ์ครั้งที่4. มูลนิธบิ ณ
ั ฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย. 113 หน้ า
2) Willium, J. T. and Michael A. P. (2009). Introduction to Biotechnology. 2nd Edition. Pearson Education
Inc. 343 p.
3) Frtancis, L. M. (2005). Scientific Integrity. 3rd Edition. ASM Press. 402 p.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่มี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับนวัตกรรมและจริยธรรมในเทคโนโลยีชีวภาพ
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
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุ 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
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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 .................................
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