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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา  FS 4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหาร (Genetic and Food Technology) 

  คณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ทางอาหาร สาขาวิชา สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่ 2   ปกีารศึกษาปกีารศึกษา 2564  

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
              

หมวดที่ หมวดที่ 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา    FS 4643 พันธุศาสตร์กับเทคโนโลยีอาหาร  

(Genetic and Food Technology) 
2. จ านวนหน่วยกิต    3(2/2-1/2-0) 
3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  
       หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพ 
4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   ภาคการศึกษาที่ 2 ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 
5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  ไม่มี 
7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  วิทยกฤตศิริกุล 
8. สถานที่เรียน      กลุ่ม 01 บรรยาย วันศุกร ์8.30-10.30 น.  
         ห้อง 2-404 อาคารเรียนรวม 
         ปฏิบัติการ วนัศุกร ์10.30-12.30 น. 
         ห้องปฏิบัติการ 2-319 อาคารเรียนรวม 
        มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ 
9. วันที่ปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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หมวดที่ 2 หมวดที่ 2 จดุมุ่งหมายและวัตถปุจดุมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ระสงค์  

  
1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 สามารถน าความรู้ทางพนัธุศาสตรไ์ปใช้เป็นพืน้ฐานในการศึกษาวิชาขัน้สงูต่อไป 

1.2 สามารถน าความรู้พื้นฐานทางพันธุวิศวกรรมปรับใช้ในการท างานหรือท าการวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานที่ส าคัญทางด้านพนัธุศาสตร์ การดัดแปลงพันธุกรรม พนัธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ การประยกุต์ใช้ในดา้นอาหารและการเกษตร อาหารดดัแปลง (จีเอ็มเอฟ) โภชนพันธุศาสตร์ การตรวจสอบความ
ปลอดภัยอาหารที่ผลติจากสิ่งมชีีวติดัดแปลงพนัธุกรรม ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานทีส่ าคญัในการศึกษาระดบัสูง การประกอบอาชีพ และการ
ท าการวิจัยโดยมีการปรบัเปลีย่นเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีตามยุคสมัย พร้อมทั้งรว่มสง่เสริมการเรียนรู้และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดย 

2.2.1 ให้นักศึกษาจบักลุ่ม ๆ ละ 2 คน  ร่วมค้นควา้หาข้อมูล อ่าน และท าความเข้าใจกับบทความวิจยัที่มีเนือ้หา วิธีการวิจยั 
เกี่ยวกับทางด้านพันธุศาสตร ์ การดัดแปลงพันธุกรรม พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ การประยุกต์ใช้ในด้าน
อาหารและการเกษตร อาหารดัดแปลง (จีเอ็มเอฟ) โภชนพนัธุศาสตร์ การตรวจสอบความปลอดภยัอาหารทีผ่ลติจาก
สิ่งมีชีวติดัดแปลงพนัธุกรรมตั้งแตป่ี ค.ศ. 2018-2021 จากเว็บไซต์ https://www.worldcat.org สนับสนนุโดย
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ หรือจาก เวบ็ไซต์ https://scholar.google.com/ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสนบัสนุน
ภายนอก 

2.2.2 กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในเน้ือหาท่ีเรียน โดยให้นักศึกษาสรุปเน้ือหาท่ีเรียนไป ในแต่ละสัปดาห์ส่ง 
2.2.3 นักศึกษาสามารถศึกษาหรือท าความเข้าใจกับเน้ือหารท่ีเรียนโดยดูจากวิดิทัศน์ บทความวิชาการ 

ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท่ีได้เพ่ิมเติมใน HCU e-learning (https://e-learning.hcu.ac.th/moodle/) 
2.2.4 พัฒนารายวิชาให้มีความทันสมัยอย่างสม า่เสมอ เพ่ือให้ทันต่อเทคโนโลยีท่ีพัฒนาก้าวล า้ไป อย่างไม่หยุด 
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2.2 ผลลัพธก์ารเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcome: CLOs) 
2.2.1. สามารถอ่านและเข้าใจบทความวิจัยทางวิชาการภาษาอังกฤษ ท่ีเก่ียวข้องกับ เทคโนโลยีชีวภาพได้เข้าใจในระดับหน่ึง 

โดยใช้ความรู้พ้ืนฐานท่ีมีหรือความรู้ท่ีได้จากรายวิชาน้ีมาท างาน เป็นกลุ่ม น าเสนอหรืออภิปรายร่วมกับเพ่ือนสมาชิก 
เพ่ือนนักศึกษาต่างกลุ่มและอาจารย์ผู้สอน โดยมีการ ประเมินให้คะแนนจากอาจารย์ผู้สอน 

2.2.2. นักศึกษาสามารถอธบิายความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นพนัธุกรรม และการประยุกต์ใช้ไปต่อยอดในการท างาน ตามสายวิชาชีพ 
หรือศึกษาต่อ ในระดับท่ีสูงข้ึน มีทักษะในการใช้อุปกรณ์การส่ือสาร เช่น smart phone tablet/iPad และ/หรือ 
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในการท า slide presentation สามารถใช้ เครือข่ายอินเตอร์เนตท่ีมหาวิทยาลัยให้บริการ 
ในการเข้าถึงข้อมูล เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับทางด้านพนัธุศาสตร ์ การดดัแปลงพนัธุกรรม พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีดี
เอ็นเอ การประยุกต์ใช้ในดา้นอาหารและการเกษตร อาหารดัดแปลง (จีเอ็มเอฟ) โภชนพนัธุศาสตร์ การตรวจสอบความ
ปลอดภท่ีันักศึกษาเรียนอยู่ได้อย่าง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  

2.2.3. นักศึกษาสามารถสอบวดัผล/ประเมินการเรียนผา่นตามมาตรฐานที่ก าหนดไวโ้ดย คณะ/สาขาและมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรต ิ
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หมวดที่ 3 หมวดที่ 3 ส่ส่วนประกอบวนประกอบของของรายวิชารายวิชา  

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 หลักพันธุศาสตร์ สารพันธุกรรม กลไกการควบคุมการท างาน การเกิดมิวเตชัน การดัดแปลงพันธุกรรม พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ดีเอ็นเอ การประยุกต์ใช้ในด้านอาหารและการเกษตร อาหารดัดแปลง (จีเอ็มเอฟ) โภชนพันธุศาสตร์ การตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมท าปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้าง 3 มิติของดีเอ็นเอ การเกิดมิวเทชัน โครโมโซม อุปกรณ์และการ
เตรียมสารเคมีทางพันธุวิศวกรรม การสกัดสารพันธุกรรมอย่างง่าย หลักการเบื้องต้นทางพันธุวิศวกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
จากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา     3(2/2-1/2-0) 

ชั่วโมงบรรยาย 30 ชัว่โมง และชัว่โมงปฏบิัติการ 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการเปน็รายบุคคล 

อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกุล  ห้องพัก 2-324 โทร 02-312-6300 ต่อ 2403 
      เวลาที่พบได้ วนัศุกร ์ เวลา 14.30 – 16.00 น.  

และวันอังคาร เวลา 10.30-12.00 น.  E-mail: namtan101@gmail.com 
 ช่องทางการติดต่อ: โทรศัพท์ภายใน, นัดหมายทาง E-mail, ติดโน้ตนดัหมายบนโตะ๊ท างานของอาจารย์  
#หมายเหตุ อาจารย์ประจำ ารายวิชาจัดเวลาให้ค าปรึกษากับนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ โดยไม่จ ากัดเวลา (วัน 
เวลา สถานท่ี นัดเป็นกรณีไปตามแต่ท่ีนักศึกษาและอาจารย์สะดวก)  
 
อาจารยผ์ู้สอนมีการตัง้กลุ่ม Line ในแต่ละวชิาที่เปิดสอน เพื่อเปน็อีกช่องทางในการตดิต่อสื่อสารระหวา่งนักศึกษากบัอาจารยผ์ู้สอน 
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หมวดที่หมวดที่  44  การพัฒนาการพัฒนาผลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น ให้ขอ้มูลในแต่ละด้าน ดังนี ้
1) เขียนผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
2) ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะใน ข้อ 1 
3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละ

ด้าน 
รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หน่วย
กิต 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏบิัตงิานดา้น

วิชาชีพ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
(กลุ่มวิชาชีพ; เอก
บังคับ) 

                         

FS 
4643 

พันธุศาสตร์
กับ
เทคโนโลยี
อาหาร 

3(2/2-
1/2-0) 

                        

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

(1) คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา เพื่อให้ผู้เรียน 
ความรบัผิดชอบรอง  

              1.1 แสดงออกถึงจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชพี (มฉก. ข้อ 1.1) 
      1.2 มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยัน อดทน ประหยดั เมตตา ซื่อสตัย์ กตัญญู และด าเนนิชีวติตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (มฉก. ข้อ 1.2) 
1.2 วิธีการสอน  

   ข้อ 1.1 และ 1.2 ก าหนดเป็นความรับผิดชอบรอง โดยการมอบหมายงานทั้งที่เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม เพื่อฝึกให้นักศึกษา
ท างานเป็นทีม ซึ่งต้องมีการฝึกภาวะความเป็นผู้น าและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 6 
ประการ และการปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งการท างานและการด าเนินชีวิตในสังคม  

นอกจากนี้อาจารยสอนนักศึกษาใหมีคุณธรรมดานความซื่อสัตยโดยการไมทิ้งขยะในหองเรียน รจูักการคัด แยกขยะ และการใช
จักรยานอยางมีวินยั ในการจอดและใชอยางรคูุณคา รับผดิชอบตอสังคม 
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1.3 วิธีการประเมินผล  

   -  ประเมินจากการเข้าชั้นเรียน และการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
   -  ประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ท า  
  -ประเมนิจากความตั้งใจเรียน และการถาม-ตอบในระหว่างการเรียน  
 
2. ความรู ้

(1) ความรู้ที่ต้องได้รับ  
ความรบัผิดชอบหลัก  

2.1 อธิบายความรู้หลักการและทฤษฏีในรายวิชาที่เรียน (มฉก. ข้อ 2.1) 
ความรับผิดชอบรอง  

2.2 บูรณาการความรู้ในรายวชิาที่เรียนกับการเรียนในสาขาวิชาชพี (มฉก. ข้อ 2.2) 
 (2) วิธีการสอน  

ข้อ 2.1ก าหนดเป็นความรับผิดชอบหลัก 

- สอนโดยใช้วิธีการบรรยายเนื้อหาภาคทฤษฎี ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ Covid -19 พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบการบรรยายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น วีดิทัศน์หรืองานวิจัยที่มีการน าองค์ความรู้ทางด้าน
พันธุศาสตรไ์ปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านต่างๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร ด้านการอาหาร ด้านการแพทย์ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ข้อ 2.2 ก าหนดเป็นความรับผิดชอบรอง 

- ฝึกให้นักศึกษา (รายบุคคล/รายกลุ่ม) คิดและสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและออกแบบการทดลองและน าเสนอในชั้นเรียน- 
หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) (ท าให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุดไม่ให้มาท่ี มหาวิทยาลัยฯ) ฝึกให้นักศึกษา 
(รายบุคคล/รายกลุ่ม) คิดและสรุปความรู้ที่ได้จากการศึกษาและออกแบบการทดลองและน าเสนอผ่านระบบออนไลน์  

(3) วิธีการประเมินผล 

- การทดสอบย่อยการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และงานที่ได้รับมอบหมาย 

-  คุณภาพของงานที่มอบหมายให้ไปท าหรือศึกษาเพิ่มเติม 
 
3. ทักษะทางปญัญา 

(1) ทักษะทางปญัญาที่ต้องพัฒนา 
ความรับผิดชอบรอง  
 3.1 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ (มฉก. ข้อ 3.2)  

(2) วิธีการสอน 
- ก าหนดเป็นความรับผิดชอบรอง (3.2) โดยมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่างๆ จาก

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ และน าเสนอหน้าชั้นเรียน เพื่อช่วยกันคิดวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไข 
- ฝึกค้นคว้าหาข้อมูลที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน และท ารายงานผลการทดลองของแต่ละบทปฏิบัติการมาส่ง 
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(3) วิธีการประเมินผล  
 - ประเมนิตามผลงานทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมายจากการน าเสนอออนไลน์และจากรายงาน โดยพจิารณาจากวิธีการคิด วิเคราะห์และ
การแก้ไขปญัหาจากตัวอยา่งกรณศีึกษาวา่มีความเหมาะสมหรือไม ่
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

(1) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา  
ความรับผิดชอบรอง  

4.1 สามารถชว่ยเหลือ และแก้ปัญหากลุ่มได้อย่างสรา้งสรรค์ ทั้งในฐานะผูน้ าและผู้ตาม (มฉก. ข้อ 4.1) 
4.2 สามารถปรบัตัวเข้าท างานร่วมกับผู้อื่นทัง้ในฐานะผู้น าและสมาชกิกลุ่ม (มฉก. ข้อ 4.2) 

(2) วิธีการสอน 
- ข้อ 4.1 และ 4.2 ก าหนดเป็นความรับผิดชอบรองโดยมีการมอบหมายให้นักศึกษาจบักลุ่มและพฒันางานตามหัวข้อที่ได้รบั
มอบหมาย โดยสมาชิกแต่ละคนตอ้งน าหลักการความรู้ทีไ่ด้เรียนและศึกษาจากแหลง่อ่ืนมาประยุกต์ หรือสร้างสรรค์งานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
- หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) (ท าให้มหาวิทยาลัยฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยุดไม่ให้มาท่ี มหาวิทยาลัยฯ) จะ
ให้นักศึกษาค้นคว้าและปรึกษาอาจารย์ผา่นระบบออนไลน ์เชน่ line หรือ Microsoft Teams 

 (3) วิธีการประเมิน 
 -  ประเมินตามพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท าปฏิบัติการ น าเสนองานกลุ่ม บทบาทในการท างานกลุ่ม และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
ความรับผิดชอบรอง  
   5.1 มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการรวบรวมข้อมลู ประมวลผล แปลความหมายและน าเสนอข้อมูล

สารสนเทศอย่างสม า่เสมอ (มฉก. ข้อ 5.3) 
5.2 สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมปีระสทิธิภาพ (มฉก. ข้อ 5.4) 

 (2) วิธีการสอน 
ข้อ 5.3 และ 5.4 ก าหนดเป็นความรับผิดชอบรอง โดยผู้สอนมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาต่อนอกห้องเรียน โดย

แนะน าแหล่งหาข้อมูลเพิ่มเติม จากวารสารภาษาไทย และวารสารวิชาการต่างประเทศ 
 (3) วิธีการประเมินผล 

-ประเมนิจากวิธีการเลือกใช้เครื่องมือและประสทิธิภาพของเครื่องมือที่นักศึกษาใช้ในการน าเสนอ 
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6. ทักษะปฏบิัติทางวิชาชีพ 

 (1)  ทักษะการปฏบิัติงานด้านวิชาชีพที่ต้องพัฒนา 
ความรับผิดชอบรอง  

6.1  มีความสามารถในการปฏิบัตงิานในห้องปฏบิัติการ และสายกระบวนการผลิตทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหารได้
อย่างมปีระสทิธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  (มฉก. ข้อ 6.1)  

(2) วิธีการสอน 
 ข้อ 6.1 ก าหนดเป็นความรับผิดชอบรองโดยมีการฝึกให้นักศึกษาท าปฏิบัติการ (รายบุคคล/รายกลุ่ม) ฝึกการใช้เครื่องมือที่

เกี่ยวข้อง 
 (3) วิธีการประเมินผล 

- ประเมนิจากการใช้เครื่องมือและการท ารายงานทีน่ักศึกษาได้รบัมอบหมาย 
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หมวดที่  5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
1.  แผนการสอน   โปรดระบุในช่องกิจกรรมการเรียนการสอนของสปัดาห์ที่มีการ 
 1.  เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 2.  บูรณาการกระบวนการวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน 3.  บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน 

4.  บูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมกับการเรียนการสอน 5.  สอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรม  6.  สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ท าให้มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศให้นักศึกษาหยดุไม่ให้มาที่มหาวิทยาลัยฯ จะมกีารบรรยายแบบ real time หรือผ่านทาง video clip  ใน

สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Microsoft Teams จะนัดหมายวัน เวลากับนักศึกษาผา่นทาง Microsoft Teams หรือ LINE โดยจะก าหนดวันเวลาการเรียน online ตามตารางเรียน ตารางสอน ใน 
มฉก.30 ปีการศึกษา 2564 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

1 
7 Jan 2022 

บทน าและความรู้เบื้องต้น 
-ประวตัิและที่มาทางพนัธุศาสตร ์
-ความสัมพนัธ์ของพนัธุศาสตร์และเทคโนโลยทีางอาหาร 
 

3(2/2-1/2-0) - อบรมคุณธรรม 6 ประการ  
   (ขยนั อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่สัตย์ กตัญญู) 
 - แนะน ากฎระเบียบและข้อปฏิบตัิในการเรียน 
- แนะน าความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 - แนะน ารายวชิา 
- บรรยาย Power 

- PowerPoint 
 - E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
 

2 
14 Jan 2022 

โครงสร้างสารพันธุกรรม 
- โครโมโซม 
- โครงสร้างของดีเอ็นเอและอาร์เอ็นเอ 

  - งานทดลองที่เกี่ยวข้องกบัการพสิูจน์วา่กรดนิวคลีอิคเปน็สารพนัธกุรรม 
 

3(2/2-1/2-0) - อบรมคุณธรรม 6 ประการ  
(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญ)ู 
- แนะน ากฎระเบยีบและข้อปฏิบตัิในการเรียน 
- แนะน าความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
- แนะน ารายวิชา 
- บรรยาย PowerPoint 

- PowerPoint 
 - E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

- ฝึกให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้การค้นคว้าข้อมูล โดย
ร่วมกันพิจารณาข้อมูล และสรุปโดยใช้
วิจารณญาณประเมินความน่าเชือ่ถือของข้อมูล 
และหาข้อมลูอื่นเพื่อสนับสนุน เพื่อส่งเสริม
ทักษะศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผูเ้รียนได้เกดิ
กระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ 
และสามารถสื่อสารผ่านการน าเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ ที่สามารถปฏิบตัิได้ทั้งรปูแบบเดี่ยว และ
ท างานเป็นทีมได้  

 

3 
21 Jan 2022 

- กระบวนการจ าลองดีเอ็นเอ, 
- ความหมายและความส าคัญของแต่ละกระบวนการ 

 

3(2/2-1/2-0)  - อบรมคุณธรรม 6 ประการ  
   (ขยนั อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่สัตย์ กตัญญู) 
- บรรยาย PowerPoint 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 - การถาม-ตอบ 

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
 

4 
28 Jan 2022 

- การสังเคราะห์อาร์เอ็นเอ 
 

 

3(2/2-1/2-0) - อบรมคุณธรรม 6 ประการ  
(ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญ)ู 
- บรรยาย PowerPoint 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 - การถาม-ตอบ 

- PowerPoint 
- วีดิทัศน ์
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

5 
4 Feb 2022 

- การแสดงออกของยีน 
 
 

3(2/2-1/2-0)  - อบรมคุณธรรม 6 ประการ  
   (ขยนั อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่สัตย์ กตัญญู) 
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย Power Point 
 - ตัวอย่างประกอบ 
- การถาม-ตอบ 
 
 

- PowerPoint 
- วีดิทัศน ์
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
 

6 
11 Feb 2022 

กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีน 
ปัจจัยที่มผีลต่อการแสดงออกของยีน 
 
 

3(2/2-1/2-0)  - อบรมคุณธรรม 6 ประการ  
   (ขยนั อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่สัตย์ กตัญญู) 
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย Power Point 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
 

7 
18 Feb 2022 

การกลายพันธุ ์
-ชนดิของการกลายพันธุ์และปัจจัยที่ท าให้เกิดการกลายพันธุ ์
- การดัดแปลงพนัธุกรรม 

3(2/2-1/2-0)  - อบรมเรื่องมารยาทและการปฏบิัติตนที่ดี   
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย PowerPoint 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
 

 สอบกลางภาค Wednesday 23rd February 2022 1.00-4.00 PM 
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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

8 
4 Mae 2022 

โภชนพันธุศาสตร์  
-โรคพันธุกรรมที่มีผลต่อการบรโิภคอาหาร 
 

3(2/2-1/2-0)  - อบรมเรื่องการแตง่กาย 
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย PowerPoint 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 - การถาม-ตอบ 
 - การชมวีดิทัศน์   
 
 

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
 
 
 

9 
11 Mar 2022 

พื้นฐานพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีดีเอ็นเอ 
 

3(2/2-1/2-0) - อบรมคุณธรรม 6 ประการ  
   (ขยนั อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่สัตย์ กตัญญู) 
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย PowerPoint 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 - การถาม-ตอบ 
 

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

10 
18 Mar 2022 

- เทคนิคทางอณูชีววิทยาที่นิยมใช ้ 3(2/2-1/2-0)  - อบรมคุณธรรม 6 ประการ  
   (ขยนั อดทน ประหยัด เมตตา ซือ่สัตย์ กตัญญู) 
 - ค าแนะน าเกี่ยวกับการสอบกลางภาค 
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย PowerPointและตัวอย่างประกอบ 
  - การถาม-ตอบ 
 
 

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
 
 
 

11 
25 Mar 2022 

- การประยุกตใ์ช้ในด้านอาหารและการเกษตร อาหารดัดแปลง 
(จีเอ็มเอฟ) 

- การตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที่ผลติจากสิ่งมีชีวิต
ดัดแปลงพันธุกรรมท า 
 

3(2/2-1/2-0)  - อบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย PowerPoint 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 - การถาม-ตอบ 
 - การชมวีดิทัศน์   
 

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

12 
1 Apr 2022 

- Bioinformatic 3(2/2-1/2-0)  - อบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย PowerPoint 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 - การถาม-ตอบ 
 - การชมวีดิทัศน์   
 

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
 
 
 
 

13 
8 Apr 2022 

- สรุปและวิเคราะหง์านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทาง
พันธุวิศวกรรมมาใช้ในการตรวจสอบทางด้านอาหาร 1 

3(2/2-1/2-0) - อบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย PowerPoint 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 - การถาม-ตอบ 
  - ให้นกัศึกษายกตัวอย่างกรณีศึกษา น าเสนอ
ข้อมูลที่ค้นคว้า สรุปและหาข้อมลูสนับสนุน
อย่างมีวิจารณญาณ และถามค าถามเพื่อให้เกดิ
การแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนักศึกษาได้ฝึก
ทักษะการเรียนรู ้4C’s Learning 
(เรียนผ่านระบบออนไลน)์ 
 

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

14 
22 Apr 2022 

- สรุปและวิเคราะหง์านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทางพันธุ
วิศวกรรมมาใช้ในการตรวจสอบทางดา้นอาหาร 2 

3(2/2-1/2-0)  - อบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย PowerPoint 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 - การถาม-ตอบ 
 - ให้นักศึกษายกตัวอย่างกรณีศึกษา น าเสนอ
ข้อมูลที่ค้นคว้า สรุปและหาข้อมลูสนับสนุน
อย่างมีวิจารณญาณ และถามค าถามเพื่อให้เกดิ
การแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนักศึกษาได้ฝึก
ทักษะการเรียนรู้ 4C’s Learning 
(เรียนผ่านระบบออนไลน)์ 
 

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
 

15 
29 Apr2022 

สรุปและวิเคราะหง์านวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคทางพันธุ
วิศวกรรมมาใช้ในการตรวจสอบทางดา้นอาหาร 3 
การน าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

3(2/2-1/2-0) - อบรมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
 - บททดสอบย่อย (Quiz) 
 - บรรยาย PowerPoint 
 - ตัวอย่างประกอบ 
 - ให้นักศึกษายกตัวอย่างกรณีศึกษา น าเสนอ
ข้อมูลที่ค้นคว้า สรุปและหาข้อมลูสนับสนุน
อย่างมีวิจารณญาณ และถามค าถามเพื่อให้เกดิ

- PowerPoint 
- E-learning 

อ.ดร.วิภาวรรณ วทิยกฤตศิริกุล 
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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 
(บ/ป/ฝ) 

การแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และนักศึกษาได้ฝึก
ทักษะการเรียนรู้ 4C’s Learning 
(เรียนผ่านระบบออนไลน)์ 
 

16 สอบปลายภาค Monday 9th May 2022 

รวม 30/30/0  
 
หมายเหต ุ สอดแทรกคุณธรรม 6 ประการ การเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม และการด าเนนิชีวติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงทุกครั้งของการเรียนการสอน 
  สอดแทรกความรู้และการเชื่อมโยงความรู้กับประชาคมอาเซียน และการมีการเรียนการสอนสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
  ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรูน้อกห้องเรียนผา่น e-learning 
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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

 

  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
การเรียนการสอนเป็นแบบเนน้ผู้เรยีนเปน็ส าคัญโดยนักศึกษาได้รบังานมอบหมายให้ไปค้นควา้ สรุปและอภิปรายผล ซึ่งอาจมีทัง้งาน
เดี่ยวและงานกลุ่ม ผูส้อนจะตรวจรายงานและสง่ผลย้อนกลับให้ผู้เรียน เพื่อให้นักศึกษาไดป้ระมวลความรู้ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
เป็นรายบุคคล และการท างานกลุม่ และมีแบบการเรียนรู้ด้วยตวัเองเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาดว้ยตนเองใน e-learning  

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู้* 
 

กิจกรรมการประเมิน 
 

ก าหนดการประเมิน 
ผลการเรียนรู(้ระบุ วัน-

เวลา) 

ร้อยละของค่าน ้าหนัก
ในการประเมินผลการ

เรียนรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม (1.1 1.2 1.3) 

การเข้าชั้นเรียน การมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน และการส่ง
งานทีไ่ด้รับมอบหมายตรง
เวลา 

ตลอดภาคการศึกษา 5 

6.1 
สอบปฏบิัติการการใช้
เครื่องมือ 

ตลอดภาคการศึกษา 5 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม (1.1 ,1.3, 1.4) 
2.ความรู้ความเข้าใจ (2.1) 
3. ทักษะทางปัญญา (3.1) 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ (4.1, 4.2, 4.3,4.4) 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (5.1, 5.2, 5.3) 

งานมอบหมาย 
น าเสนอบทความวชิาการดา้น
พันธุวิศวกรรมทางอาหาร (งาน
กลุ่ม) 
 

18-22 เม.ย. 2565 

 
20 
 
 

1.ความรู้ความเข้าใจ (2.1, 2.2, 2.3) 
2. ทักษะทางปัญญา (3.1) 

การทดสอบย่อย 
ตลอดภาคการศึกษา 5 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม (1.1 ,1.3, 1.4) 
2.ความรู้ความเข้าใจ (2.1, 2.2, 2.3) 
3. ทักษะทางปัญญา (3.1) 
4.ทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 

รายงานปฏบิัติการ 

ตลอดภาคการศึกษา 5 

1.ความรู้ความเข้าใจ (2.1, 2.2, 2.3) 
2. ทักษะทางปัญญา (3.1) 

การสอบกลางภาค 
- เนื้อหาวชิาในสปัดาห์ที่ 1-7 

วันพุธที ่23 กุมภาพนัธ์ 
2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

30 

1.ความรู้ความเข้าใจ (2.1, 2.2, 2.3) 
2. ทักษะทางปัญญา (3.1) 

การสอบปลายภาค 
- เนื้อหาวชิาในสปัดาห์ที่ 8-14 

วันจนัทรท์ี่ 9 พฤษภาคม 
2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

30 
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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

มคอ.3 

หากมีการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) ในประเทศไทย (ท าให้มหาวิทยาลยัฯ ต้องประกาศให้นักศกึษาหยุดไม่ให้มาที่
มหาวิทยาลยัฯ) ก าหนดการสอบออนไลน์ ตามวันและเวลาที่เปน็การสอบปกติ โดยเปน็การสอบด้วยวิธกีารออนไลนผ์่านทาง 
MS team และ Google form 

หมวดที่ 6 หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนการสอน  

1. ต าราและเอกสารหลักทีใ่ชใ้นการเรียนการสอน 
เอกสารประกอบการสอนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติในรายวิชา FS 4643 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อาจารย์ ดร. พรพมิล กาญ
จนวาศ  
2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหลง่อ้างอิงอื่นๆ ที่นักศึกษาควรอ่านเพิ่มเติม 

1) สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. 2548. พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น.ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 282 หน้า  

 2) Lewin B. 2003. Genes VIII. Benjamin-Cummings Pub. Co., New York. USA. 
4) Synder L. and Champness W. 1997. Molecular Genetics of Bacteria.ASM Press, Washington D.C., USA. 
5) Streips U.N. and Yasbin R.E. 2002. Modern Microbial Genetics.2nd ed., John Wiley & Sons Inc., New York, USA. 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
             
              

  

หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรบัปการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรบัปรงุรงุ  

(น าข้อมูลจาก มคอ.2 หมวดที ่8 ข้อ 1. การประเมินประสิทธผิลของการสอนมาดปูระกอบ) 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 

2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
 - ผลการสอบ 
 - จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

3. วิธีการปรับปรุงการสอน 
- หลังจากได้ผลการประเมินการสอนในข้อ 2 น ามาปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูลเพิ่มเติม

ในการปรับปรุงการสอน โดยท าการวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
- ท าการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมกับ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยตรวจสอบหัวข้อการเรียนการสอน วิธีการวัด และประเมินผล รวมทั้งการตัดเกรด 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา เพื่อน ามาวางแผนการปรับปรุงการสอน และรายละเอียดวิชา

ท าให้เกิดคุณภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา รวมทั้งการวัดและประเมินผล ตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
 
      ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
        
 
      (อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ  วิทยกฤตศิริกุล) 
                                           วันที่จัดท า/รายงาน  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
       

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
        
 
          (อาจารย์ ดร.ชวนพิศ จิระพงษ์) 
                                      วันที่จัดท า/รายงาน  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 


