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มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
ภาควิชา ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจําปการศึกษา 2560

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทช 502 เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2. จํานวนหนวยกิต
บรรยายและปฏิบัติการ
2 หนวยกิต 2(1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ วิชาบังคับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ (สําหรับผูจบ วท.บ.) วิชาบังคับ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ วิชาเลือก
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รศ.ดร.ศิวาพร ลงยันต
ศ.ดร.ไพศาล สิทธิกรกุล
รศ.ดร.ปรินทร ชัยวิสุทธางกูร
ดร.สุขุมาภรณ กระจางสังข
ดร.สุขุมาภรณ แสงงาม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคเรียนที่ 1/2560 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
สิงหาคม 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎี เทคนิคและการใชเครื่องมือที่เกี่ยวของในดานเทคโนโลยี
ชีวภาพ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหรายวิชามีความทันสมัยและมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะห ทฤษฎี เทคนิคที่สําคัญ และการใชเครื่องมือที่เกี่ยวของในดานเทคโนโลยี
ชีวภาพระดับโมเลกุล ดานเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม ดานเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ ดาน
เทคโนโลยีชีวภาพพืชและสัตว
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยาย
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการ
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง
จํานวนชั่วโมงที่สอนเสริมในรายวิชา

15
45
30
−

ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต
หลัก
2. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
รอง
3. สามารถแสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
สอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะสอนเนื้อหา โดยปลูกฝงเกี่ยวกับ
1. คุณธรรม จริยธรรม เนนความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย การไมทจุ ริตในการสอบ การไมลอก
รายงานหรืองานของผูอื่น
2. การตรงเวลา การมีวินัยในหองเรียน การรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
3. ปลูกฝงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ การนําขอความจากแหลงความรูตางๆ มาทํา
รายงานนั้น ตองมีการอางอิงเพื่อใหเกียรติแกเจาของความคิด
4. การไมคุยกันในขณะที่เรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
1. ไมมีการทุจริตในการสอบ
2. การเขาชั้นเรียนตรงเวลา พฤติกรรมในชั้นเรียน และการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการคุยกันในขณะที่เรียนและการแบงปนความรูกับเพื่อนนิสิตดวยกัน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ความรับผิดชอบ
1. มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในหลักการ ทฤษฎีและขอมูลเฉพาะที่เปนแกน
หลัก
ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สามารถพัฒนาการวิจัยและเทคนิคตาง ๆ ไดอยางดีเยี่ยมและเปนที่ยอมรับ
รอง
3. สามารถติดตามความกาว หนาทางวิชาการและการวิจยั ดานเทคโนโลยีชีวภาพอยาง
หลัก
ตอเนื่องและสามารถพัฒนาขอสรุปไดเปนอยางดี
2.2 วิธีการสอน
1. บรรยายในหลักการและทฤษฎีมีสอื่ การสอนไดแก เอกสารประกอบการสอน เพาวเวอรพอยต (Power
Point)
2. ปฏิบัติการที่สอดคลองกับการบรรยาย
3. ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน
4. การจัดทํารายงานและการสืบคนขอมูลดวยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
1. สอบบรรยายและสอบปฏิบัติการ
2. สงรายงาน
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 3

มคอ. 3

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. สามารถใชองคความรูและเทคนิคการแสวงหาความรูมาวิเคราะหประเด็นปญหาและ
หลัก
แกไขปญหาทางเทคโนโลยีชีวภาพไดอยางสรางสรรค
2. บูรณาการความรูเพื่อสังเคราะหผลงานวิจัยและความรูใหมที่สรางสรรค
รอง
3. ออกแบบและดําเนินการโครงการวิจยั ที่สําคัญในการพัฒนาองคความรูใหมหรือตอ
หลัก
ยอดองคความรูไดอยางดีเยี่ยม
3.2 วิธีการสอน
1. บรรยายในหลักการมีสื่อการสอนไดแก เอกสารประกอบการสอน เพาวเวอรพอยต (Power Point)
2. ปฏิบัติการ
3. การจัดทํารายงานและการสืบคนขอมูลดวยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
1. พิจารณาจากขอสอบขอเขียน
2 ประเมินจากการมีสวนรวมในการทําปฎิบัติการและรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
ความรับผิดชอบ
1. แสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งสื่อสารและแสดงออกถึงการเปนผูนํา
หลัก
2. วางแผน วิเคราะหและแกไขปญหาไดดวยตนเอง พรอมทั้งวางแผนปรับปรุงตนเอง
หลัก
และองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สรางปฏิสัมพันธกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค
4.2 วิธีการสอน
กําหนดใหทําปฏิบัติการ ทํารายงาน เปนกลุมและรายบุคคล
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากการมีสวนรวมในระหวางเรียนและการทํารายงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา ความรับผิดชอบ
หลัก
1. คัดกรองขอมูลทางคณิต ศาสตร วิทยาศาสตรและสถิติ เพื่อการวิเคราะห และ
สังเคราะหผลจากการวิจัย
2. สรุป วิเคราะห และเสนอแนะการแกไขปญหาเฉพาะในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลัก
3. นําเสนอผลงานวิจัยโดยใชสื่ออยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตอแตละกลุมบุคคล
และชุมชน
5.2 วิธีการสอน
1. มีการบรรยาย ปฏิบัติการและฝกทักษะการวิเคราะห
2. มีการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับศึกษาคนควาวิจัย จากนั้นรวบรวมและ
นําเสนอขอมูลวิจัยโดยใชสื่อตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. มีการมอบหมายงานดานเทคโนโลยีชีวภาพใหสืบคนและเสนอแนะการแกไขปญหา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนา 4

มคอ. 3

5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การนําเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

บรรยายและปฏิบัติการ

สัปดาห
ที่

หัวขอเรือ่ ง

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่อที่ใช

ผูสอน
(จํานวนชั่วโมง)

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Introduction, Nucleic acid isolation
2. PCR technique
3. Gel electrophoresis, DNA purification, cloning
4. SDS-PAGE
5. Western blotting
6. Animal cell culture (i.e. hybridoma cell culture)
Animal cell culture (i.e. hybridoma cell culture) ตอ
7. Immunological-based techniques
(dot blotting, ELISA, strip test)
Midterm examination
8. Immunological-based technique
(immunohistochemistry)
9. Microscopic technique (phase-contrast,
Fluorescence)
10. HPLC technique (peptide hormone purification)
11. Centrifugation technique (i.e. ultracentrifugation)
12. Plant tissue culture

บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point

ปรินทร (4 ช.ม.)
ปรินทร (4 ช.ม.)
ปรินทร (4 ช.ม.)
ศิวาพร (4 ช.ม.)
ศิวาพร (4 ช.ม.)
ศิวาพร (4 ช.ม.)
ศิวาพร (4 ช.ม.)
ไพศาล (4 ช.ม.)

บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point

3 ช.ม.
ไพศาล (4 ช.ม.)

บรรยาย/ Power point

ไพศาล (4 ช.ม.)

บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point

ไพศาล (4 ช.ม.)
ไพศาล (4 ช.ม.)
สุขุมาภรณ แสงงาม
(4 ช.ม.)
สุขุมาภรณ แสงงาม
(4 ช.ม.)
สุขุมาภรณ
กระจางสังข
(4 ช.ม.)
3 ช.ม.

9
10
11
12
13
14
15
16
17

Plant tissue culture (ตอ)
13. Fermentation technique
Final exam

บรรยาย/ Power point
บรรยาย/ Power point

สอบกลางภาค หัวขอในสัปดาหที่ 1-7
สอบปลายภาค หัวขอในสัปดาหที่ 8-16
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
คุณธรรม จริยธรรม
1. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม
มีความซื่อสัตยสุจริต
2. มีจิตสํานึกและตระหนักใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ
3. สามารถแสดงออกหรือสื่อสาร
ขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น
ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความเขาใจอยางถองแทและ
ลึกซึ้งในหลักการ ทฤษฎีและ
ขอมูลเฉพาะที่เปนแกนใน
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
2. สามารถพัฒนาการวิจัยและ
เทคนิคตาง ๆ ไดอยางดีเยี่ยม
และเปนที่ยอมรับ
3. สามารถติดตามความกาว หนา
ทางวิชาการและการวิจยั ดาน
เทคโนโลยีชีวภาพอยาง
ตอเนื่องและสามารถพัฒนา
ขอสรุปไดเปนอยางดี
ทักษะทางปญญา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

ไมมีการทุจริตในการสอบ สัปดาหสอบกลาง
ภาคและปลายภาค
การเขาชั้นเรียนและ
ตลอดภาคการศึกษา
สังเกตพฤติกรรม

-

ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย
สังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคการศึกษา

-

สอบกลางภาค

9

รอยละ 35

สอบปลายภาค

17

รอยละ 40

สงรายงาน

ตลอดภาคการศึกษา

รอยละ 25

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

-

สังเกตพฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม
สังเกตพฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม
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ตลอดภาคการศึกษา

หนา 6

มคอ. 3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารที่อาจารยจัดเตรียมขึ้นเพื่อการสอนแตละชั่วโมง
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ใหนิสิตประเมินอาจารยผูสอนตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอนโดยประเมินผาน ปค. 003
2. กลยุทธการประเมินการสอน
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเองโดยพิจารณาจาก
1. การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชาโดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
2. การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนของนิสิตในชั้นเรียน
3. การประเมินผลงานของนิสิตที่ไดรับมอบหมายและผลสอบของนิสิต
3. การปรับปรุงการสอน
1. ประมวลความคิดเห็นของนิสิต สรุปปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขเมื่อสิ้นสุดการสอน เพื่อเปน
ขอมูลเบื้องตนในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาตอไป
2. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ภาควิชามีระบบการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นิสิต วางแผนพัฒนาปรับปรุงพรอมนําเสนอภาควิชาเพื่อใชในการสอนครั้งตอไป
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