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รายละเอียดของรายวิชา วอภ 322 การใช้จุลินทรียใ์ นการผลิตอาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 322 การใช้ จุลินทรีย์ในการผลิตอาหาร
FSN 322 Utilization of Microbial in Food Product
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต (1-3-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
อาจารย์ธนัท อมาตยกุล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
1) จุลินทรีย์ท่มี ีความสาคัญทางอุตสาหกรรมอาหารรวมถึงความรู้เบื้องต้ นเกี่ยวกับการหมัก
2) ชนิดและบทบาทของจุลินทรีย์ในการทาให้ เกิดผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความหลากหลาย
3) การควบคุมการผลิตและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารจากจุลินทรีย์
4) ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ จุลินทรีย์ในการผลิตอาหาร และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์เพื่อการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความเข้ าใจในการนาจุลินทรีย์มาใช้ ผลิตอาหาร โดยทราบถึงบทบาท ความสาคัญ
และเทคนิคต่างๆ ในการผลิตอาหารโดยใช้ จุลินทรีย์ต่างชนิดกัน และเป็ นแนวทางในการนาความรู้ไปต่อยอดด้ าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่เี กี่ยวข้ องต่อไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ จากจุ ลินทรีย์ท่มี ีความสาคัญทางอุตสาหกรรมอาหาร ชนิดของจุ ลินทรีย์ท่นี ามาใช้ ใน
กระบวนการผลิต จุ ลินทรีย์ในอาหารสุขภาพ การควบคุมการผลิต ปั จจัยที่มีผลต่อกระบวนการและคุณภาพของ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ มาตรฐานและการตรวจวิ เคราะห์ จุลิน ทรี ย์ในอาหาร และมี ป ฏิบั ติก ารที่สอดคล้ อ งกับ เนื้ อหาภาค
บรรยาย
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
15 ชั่วโมง
ไม่มี
30 ชม.
45 ชั่วโมง
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรมและจริยธรรม

1
วอภ 322 การใช้
จุลินทรียใ์ นการผลิต
อาหาร

2

3

4

5

ด้านที่ 3
ทักษะทางปั ญญา

ด้านที่ 2
ความรู ้

1

2

3

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

4

1

2

3

4

1

2

3

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4

                

1

2

3

4

5

 



4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมาย
ทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นกิจกรรมการเรียน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สจุ ริต (1.1)
1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม
เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับของ
องค์กรและสังคม (1.3)

วิธีการสอน
1.1 สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
ชั่วโมงเรียน
1.2 ทาความเข้ าใจในการทาปฏิบตั กิ าร
และในการอ้ างอิงผลงานของผู้อ่นื ก่อน
ลงมือทาปฏิบตั กิ าร
โอกาสต่างๆ
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6

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมการเช้ าเรียน การส่ง
งาน ตรงต่อเวลา
1.2 ตรวจสอบการอ้ างอิงเอกสารต่างๆ เมื่อมี
การทารายงานส่งในรายวิชา
1.3 ไม่มพี ฤติกรรมส่อแววทุจริต ในการสอบ
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2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีท่สี าคัญและวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.2 มีความคุ้นเคยกับ
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการ งานวิจัย
และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
แก้ ไขปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้
2.3 มีความรู้ ความเข้ าใจในการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์ และ
สามารถทาการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การปฏิบตั งิ านในสาขาอาชีพ
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ
กฎระเบียบ ข้ อกาหนดทางวิชาการ
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์

วิธีการสอน
2.1 จัดเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการใช้
และความการควบคุมจุลินทรีย์แต่ละชนิด
ที่แตกต่างกันในการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์
อาหารต่างๆ อย่างมีมาตรฐาน
2.2 ทารายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่เี กี่ยวข้ องกับการผลิตอาหาร
โดยใช้ จุลินทรีย์
2.3 อภิปราย ระดมสมอง

วิธีการวัดและประเมินผล
2.1 การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค
เรียน
2.2 การอภิปรายในชั้นเรียน
2.3 การทดสอบย่อยประเมินศักยภาพผู้เรียน
2.4 รายงานกลุ่มตามความสนใจของผู้เรียน

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้
ความเข้ าใจในวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างเป็ นระบบ
3.2 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการ
ฝึ กฝนจากเนื้อหาสาระสาคัญของ
สาขาวิชา และสามารถเลือกใช้
อุปกรณ์ เครื่องมือ อย่างถูกต้ องตาม
สถานการณ์
3.3 สามารถค้ นหาข้ อเท็จจริง ทา
ความเข้ าใจและประเมินข้ อมูล
สารสนเทศ และใช้ ข้อมูลในการแก้ ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสม

วิธีการสอน
3.1 ค้ นคว้ าหาความรู้ด้วยตนเอง
3.2 อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง
3.3 คิดวิเคราะห์แก้ ปัญหา จากการ
ทาปฏิบตั กิ ารในชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 คุณภาพของรายงานปฏิบตั กิ ารและการ
นาเสนอ
3.2 สอบกลางภาคและปลายภาคเรียน
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ 4.1 การทางานเป็ นกลุ่ม
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงาน 4.2 การทารายงานกลุ่มและการ
กลุ่ม
อภิปรายกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบ

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 สังเกตพฤติกรรมการทางานเป็ นกลุ่มขณะ
ฝึ กปฏิบตั ใิ นชั้นเรียน
4.2 ประเมินคุณภาพรายงานโดยอาจารย์
4.3 ประเมินเพื่อนร่วมงานโดยนิสติ กลุ่ม
เดียวกัน

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
5.1 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร 5.1 การเขียนรายงานปฏิบตั กิ าร
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกใช้ 5.2 การนาเสนอผลการปฏิบตั กิ ารต่อ
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสม เพื่อนร่วมชั้นเรียน
สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้

วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 คุณภาพของรายงาน โดยพิจารณาจากการ
อภิปรายผลการปฏิบตั งิ าน โดยอาจารย์ผ้ สู อน
5.2 ความถูกต้ องเหมาะสมของการใช้ ภาษาใน
การนาเสนอผลงาน
5.3 การเลือกใช้ ส่อื ในการนาเสนอผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอนภาคบรรยาย
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

จุลินทรีย์ท่มี คี วามสาคัญในการผลิตอาหาร
- วัตถุประสงค์ของการผลิตอาหารหมัก
- การผลิตอาหารหมักแบบดั่งเดิมและแบบ
อุตสาหกรรม
- ความสาคัญของจุลินทรีย์และการควบคุม
จุลินทรีย์ต่ออุตสาหกรรมอาหารหมัก

จานวน
(ชม.)
1
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กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
ผูส้ อน
ที่ใช้
แบบทดสอบก่อนเรียน
อ.ธนัท
บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
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2

3

4

5

6

7

8

การจาแนกชนิดจุลนิ ทรีย์ ผลผลิตและ
สารสาคัญ
- วิธกี ารจาแนกชนิดของจุลนิ ทรีย์
- ผลผลิตที่ได้ จากจุลินทรีย์ แบ่งตามกลุ่ม
ต่างๆ ที่สาคัญในผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
- สารสาคัญที่ผลิตได้ จากการจุลินทรีย์แต่ละ
ชนิด
การเตรียมหัวเชื้อสาหรับผลิตอาหารหมัก
- วิธที ่เี หมาะสมสาหรับการเตรียมหัวเชื้อ
จากจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ
- การเลือกใช้ หัวเชื้อที่เหมาะสม
- การผลิตและการตรวจสอบคุณภาพหัวเชื้อ
ทางการค้ า
เห็ด
- การจาแนกชนิดเห็ด
- เห็ดที่รับประทานได้ และรับประทานไม่ได้
- กรรมวิธกี ารผลิตเห็ด
การผลิตอาหารโดยใช้ เชื้อรา
- การจาแนกชนิดเชื้อรา เชื้อราที่มปี ระโยชน์
และเชื้อราที่ก่อโรค
- กรรมวิธโี ดยทั่วไปในผลิตอาหารโดยใช้ เชื้อ
รา
- การผลิตเทมเป้
การผลิตอาหารโดยใช้ เชื้อรา
- การผลิตถั่วหมักญี่ปุ่น
- การผลิตซอสถั่วเหลือง
- การบ่มชีสโดยใช้ เชื้อรา
การผลิตอาหารโดยใช้ ยีสต์
- เมทาบอลิซึมของยีสต์ (การผลิต
แอลกอฮอล์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์)
- การผลิตเบียร์
- การผลิตสาโท
การผลิตอาหารโดยใช้ ยีสต์
- ความสาคัญของยีสต์ในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
- การผลิตไวน์และไซเดอร์
- การผลิตข้ าวหมาก
- การผลิตและความสาคัญของโปรตีนเซลล์
เดียว
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1

บรรยายประกอบสื่อคอมพิวเตอร์
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9
10

11

12

13

14

15

16

17-18

การผลิตอาหารโดยใช้ เชื้อแบคทีเรีย
- เมทาบอลิซึมของแบคทีเรีย (การผลิตกรด
แลคติก)
- การผลิตผลิตภัณฑ์นมหมัก
การผลิตอาหารโดยใช้ เชื้อแบคทีเรีย
- การผลิตอาหารหมักจากผักและผลไม้
- การผลิตอาหารหมักจากเนื้อสัตว์
- ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกส์
กระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม
- การขยายขนาดการหมักสู่ระดับ
อุตสาหกรรม
- ชนิดและการทางานของถังหมัก
กระบวนการหมักในระดับอุตสาหกรรม
- กระบวนการก่อนและหลังการหมัก
- การควบคุมกระบวนการหมัก
การผลิตสารเมทาบอไลท์จากจุลินทรีย์สาหรับ
ใช้ ในการผลิตอาหาร
- การผลิตเอนไซม์
- การผลิตวัตถุเจือปนอาหาร
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
- วิธกี ารตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
หมักโดยใช้ Rapid Methods
ความปลอดภัยในอาหารหมัก
ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
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สอบปลายภาค
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1.2 แผนการสอนภาคปฏิบตั ิการ
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Introduction
- แนะนาแผนการเรียน
- ข้ อปฏิบตั ใิ นห้ องปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทาง
อาหาร
- การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณ์
สาหรับการผลิตหัวเชื้อ
การผลิตก้ อนเชื้อเห็ดและการเพาะเลี้ยงเห็ด
- การแยกเชื้อเห็ดและการเพาะเลี้ยงหัวเชื้อ
เห็ดบนอาหารแข็ง (PAD)
- สังเกตการเจริญของเส้นใยเห็ดบนอาหารแข็ง
การผลิตลูกแป้ งข้ าวหมาก
- การเตรียมวัตถุดบิ สาหรับการผลิตลูกแป้ ง
ข้ าวหมาก
- การผลิตลูกแป้ งสาหรับใช้ เป็ นหัวเชื้อในการ
ผลิตข้ าวหมาก
การผลิตข้ าวหมาก
- การเตรียมวัตถุดบิ สาหรับผลิตข้ าวหมาก
- การผลิตข้ าวหมากในระดับห้ องปฏิบตั กิ าร
การผลิตขนมปัง
- ปัจจัยต่างๆ ที่มผี ลต่อการผลิตขนมปัง
การผลิตไวน์ผลไม้
- การเตรียมวัตถุดบิ สาหรับผลิตไวน์
- การผลิตไวน์ในระดับห้ องปฏิบตั กิ าร
การตรวจสอบคุณภาพไวน์
- ตรวจสอบปริมาณกรด และแอลกอฮอล์ใน
ไวน์
- ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
อภิปรายกลุ่ม
- นิสติ นาเสนอผลการปฏิบตั กิ ารที่ผ่านมา
ให้ แก่เพื่อนร่วมชั้นเรียน
- อภิปรายผลการทดลอง

จานวน
(ชม.)
3

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ
ผูส้ อน
ที่ใช้
บรรยายประกอบสื่อการสอน
อ.ปรมาภรณ์
คอมพิวเตอร์
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม

3

แบบทดสอบก่อนเรียน
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
อภิปรายกลุ่ม

อ.ปรมาภรณ์

3

แบบทดสอบก่อนเรียน
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
อภิปรายกลุ่ม

อ.ปรมาภรณ์

3

แบบทดสอบก่อนเรียน
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
อภิปรายกลุ่ม
แบบทดสอบก่อนเรียน
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
อภิปรายกลุ่ม
แบบทดสอบก่อนเรียน
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
อภิปรายกลุ่ม
แบบทดสอบก่อนเรียน
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
อภิปรายกลุ่ม

อ.ปรมาภรณ์

นาเสนอผลงานหน้ าชั้นเรียน ตอบ
ข้ อซักถาม อภิปราย ระดมสมอง

อ.ปรมาภรณ์

3

3

3

3

อ.ปรมาภรณ์

อ.ปรมาภรณ์

อ.ปรมาภรณ์

สัปดาห์สอบ (งดปฏิบตั ิการ)
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10

11

12

13

14

15

16

การผลิตนา้ ส้ มสายชู
3
แบบทดสอบก่อนเรียน
- การเตรียมวัตถุดบิ สาหรับผลิตนา้ ส้ มสายชู
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
- การผลิตนา้ ส้ มสายชูในระดับห้ องปฏิบตั กิ าร
อภิปรายกลุ่ม
การผลิตนมหมัก (yoghurt)
3
แบบทดสอบก่อนเรียน
- การเตรียมวัตถุดบิ สาหรับผลิตโยเกิร์ต
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
- การผลิตโยเกิร์ตในระดับห้ องปฏิบตั กิ ารโดย
อภิปรายกลุ่ม
หัวเชื้อรูปแบบต่างๆ
- การตรวจสอบปริมาณกรดในโยเกิร์ต
- การตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส
การผลิตกิมจิ
3
แบบทดสอบก่อนเรียน
- การเตรียมวัตถุดบิ สาหรับผลิตกิมจิ
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
- การผลิตกิมจิในระดับห้ องปฏิบตั กิ าร
อภิปรายกลุ่ม
การผลิตสารเมทาบอไลท์ท่เี กี่ยวข้ องกับ
3
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุตสาหกรรมอาหารจากจุลินทรีย์
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
- การผลิตเอนไซม์อะไมเลส
อภิปรายกลุ่ม
- การตรวจสอบความสามารถในการทางาน
ของเอนไซม์
การผลิตสารเมทาบอไลท์ท่เี กี่ยวข้ องกับ
3
แบบทดสอบก่อนเรียน
อุตสาหกรรมอาหารจากจุลินทรีย์
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
- การผลิตแซนแทนกัม
อภิปรายกลุ่ม
- การทาให้ บริสทุ ธิ์ และตรวจสอบปริมาณ
ผลผลิตที่ได้
การตรวจวัดปริมาณจุลนิ ทรีย์ด้วย Rapid
3
ฝึ กปฏิบตั กิ ารเป็ นกลุ่ม
Method
อภิปรายกลุ่ม
- การตรวจจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารด้ วย
Rapid method
สัปดาห์สอบ (งดปฏิบตั ิการ)
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อ.ปรมาภรณ์

อ.ปรมาภรณ์

อ.ปรมาภรณ์

อ.ปรมาภรณ์

อ.ปรมาภรณ์
วิทยากร
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้

1.1
2.1
3.1
1.1
2.4
3.1, 3.3
4.1
5.1
1.1-1.2
2.2-2.4
3.2-3.3
4.1-4.3

กิจกรรมการประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค

กาหนดการ
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
9
17-18

การศึกษาค้ นคว้ าด้ วนตนเอง (รายงานปฏิบัติการ)
การนาเสนอผลงาน

ทุกสัปดาห์
7, 16

20%

การเข้ าชั้นเรียน
พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
การส่งงานตามเวลา
การทาปฏิบัติการในชั้นเรียน
การอภิปราย ระดมสมอง ทดสอบย่อย

ทุกสัปดาห์

10%

30%
40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
-สื่อและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย
-บทปฏิบัติการการใช้ จุลินทรีย์ในการผลิตอาหาร
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
Hui Y. H. (editor). 2004. Handbook of Food and Beverage Fermentation Technology. Vol.1-3. Marcel
Dedder, Inc. USA.
Larry R. Beuchat. 1987. Food and Beverage Mycology. 2nd edition. An avi Book. New York.
R. K. Robinson. 1986. Developments in Food Microbiology – 2. Elsevier Applied Science Publishers
Ltd. Essex. England.
R. K. Robinson. 1986. Developments in Food Microbiology – 3. Elsevier Applied Science Publishers
Ltd. Essex. England.
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Stanley E. Gilliland. 1988. Bacterial Starter Cultures for Foods. CRC Press, Inc. USA.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรั บ การทวนสอบระดับ รายวิชา คณะกรรมการผู้ รั บ ผิด ชอบหลั ก สูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับ
เนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และน าเสนอแผนการปรั บ ปรุ งรายวิ ช าในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ชา (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพั ฒนาปรับปรุงสาหรั บใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้ า 11

