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มคอ.3

มคอ.3
รายวิชา ทวพ 341 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ 341 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess technology)
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
หมวดวิชา
หมวดวิชาชีพบังคับ
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อาจารย์ผ้ ปู ระสานงาน
ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา (nawadon@g.swu.ac.th)
อาจารย์ผ้ สู อน
อ.ดร.ศศิรดี จันทสี
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติ ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
2 มิถุนายน 2557

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่ อให้ นิ สิตทราบเข้ าใจและสามารถอธิบายหลักการและความสัมพั นธ์ระหว่ างเทคโนโลยีกระบวนการ
ชีวภาพและวัสดุพอลิเมอร์ได้ อย่างถูกต้ อง
1.2 เพื่ อให้ นิสิตทราบเข้ าใจหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมซึ่งใช้ ในการออกแบบหน่ วยปฏิบัติการทางชีวภาพ
อย่างถูกต้ อง
1.3 เพื่อให้ นิสติ ทราบ เข้ าใจและสามารถออกแบบ เลือกใช้ และประเมินประสิทธิภาพของหน่วยปฏิบัตกิ ารทาง
กระบวนการทางชีวภาพได้ อย่างถูกต้ องตามหลักการและมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์มากที่สดุ
1.4 เพื่อให้ นิสติ ทราบเข้ าใจและตระหนักถึงความสาคัญของกระบวนการทางชีวภาพต่อการผลิตวัสดุพอลิเมอร์
1.5 เพื่อให้ นิสติ ทราบเข้ าใจละตระหนักถึงวัสดุทางการเกษตรที่มอี ยู่ในชุมชนต่อการผลิตวัสดุพอลิเมอร์
1.6 เพื่อให้ นิสิตสามารถออกแบบกระบวนการชีวภาพและกระบวนการทางเคมีท่จี าเป็ นในการผลิตวัสดุพอลิ
เมอร์ได้ อย่างถูกต้ อง
1.7 เพื่อให้ นิสติ สามารถประยุกต์ใช้ ศาสตร์ด้านวิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพเข้ ากับการขยายระดับ (Scale
up) จากห้ องปฏิบตั กิ ารสู่ระดับอุตสาหกรรม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหากระบวนการเรียนการสอนและสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมี
ความรู้ทางด้ านเทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ
2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิบัตกิ ารและงานมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยวให้ มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีทกั ษะในเทคโนโลยีกระบวนการทางชีวภาพ
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
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หน้า 2

ทวพ 341 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ

มคอ.3

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
กระบวนการทางเคมีและกายภาพที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ การสกัด การทาให้
บริสทุ ธิ์ กระบวนการแปรรูปทางอุตสาหกรรมชีวภาพ กระบวนการหมักในอุตสาหกรรม เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ
กระบวนการที่มีการใช้ เอนไซม์ร่วมด้ วย นาโนเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากกระบวนการทางชีวภาพ ปั จจัยต่างๆ
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์หลังผ่านกระบวนการ การเก็บผล
และประเมินผลการผลิต การประยุกต์เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตวัสดุพอลิเมอร์
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

42 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิงานภาคสนาม/
การฝึ กงาน (กิจกรรมกลุ่มใน
ห้องเรียน)
3 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อ/ สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

4. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ผ้ ูสอนจัดเวลาให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล หรือราย
กลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่ประกาศในเค้ าโครง
รายวิชาและเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
1.1 ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า 1.1 ใช้ การสอนแบบสื่ อ สารสองทาง เปิ ด
และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โอกาสให้ นิสติ มีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ องกับคุณธรรม
ทั้งในห้ องเรียน และนอก จ ริ ย ธรรม สิ ท ธิ แ ล ะห น้ าที่ ทั้ งต่ อ ค ณ ะ
มหาวิ ท ยาลั ย และสังคม ในชั้ น เรี ย นและใน
ห้ องเรียน (1.1)
โอกาสต่างๆ
1.2 มี วิ นั ย ต่ อ การเรี ย น
ส่ ง มอบงานที่ม อบหมาย 1.2 ยกตั ว อย่ า งกรณี ศึ ก ษา ตั ว อย่ า งที่ ข าด
ตามเวลาที่กาหนด (1.2) ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และการประพฤติท่ี
ผิดจรรยาบรรณในการเรียน ในการประกอบ
1.3 เคารพกฏระเบี ย บ
อาชีพ สิท ธิแ ละหน้ าที่ท่ีนิ สิต พึ งกระท าทั้งใน
และข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ของ
และนอกชั้นเรียน
คณ ะและมหาวิ ท ยาลั ย
1.3 อาจารย์ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ นตั ว อย่ า ง ให้
(1.5)
ความสาคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัย
เรื่ อ งเวลาการเปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาแสดง
ความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็นของนิสิต
การเคารพและให้ เกียรติแก่อาจารย์อาวุโส เป็ น
ต้ น

2. ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้

2.1 มีค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ยวกับ หลัก การและทฤษฎีท่ี
สาคัญ ในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
เพื่ อน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการออกแบบและเลื อ กใช้
กระบวนการทางชีวภาพ (2.1)
2.2 รู้ เข้ าใจและสนใจพั ฒ นาความรู้ ความชานาญด้ าน
เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ (2.4)
2.3 มีค วามรู้ค รอบคลุม เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
และศาสตร์ท่ีเกี่ย วข้ อ ง เล็ง เห็น การเปลี่ ย นแปลง และ
เข้ า ใจผลกระทบของเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่เกี่ย วข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ (2.5)

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก
พฤติกรรมที่แสดงออกในชั้น
เรี ย นและในโอกาสที่ ค ณะ/
มหาวิ ท ยาลั ย จั ด กิ จ กรรม
ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องทางด้ าน
คุณธรรมและจริยธรรม การมี
สัมมาคารวะต่ อผู้ อาวุโสและ
อาจารย์
1.2 การตรวจสอบ การมี
วินัยต่อการเรียน การตรงต่ อ
เวลาในการเข้ าชั้ น เรีย นและ
การส่งงาน

วิธีการสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

2.1 ใช้ การสอนบรรยายร่ ว มกั บ
การสอนที่เน้ น ผู้ เรีย นเป็ นส าคั ญ
ใช้ วีดีทัศน์และการสื่อสารสองทาง
โดยเน้ นให้ นิสิตหาทางค้ นคว้ าหา
ข้ อมู ลเพิ่ ม เติมจากปั ญ หาที่ต้ังขึ้น
การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้โดย
ให้ นิ สิต ร่ ว มกัน อภิ ป รายปั ญ หาที่
เกิ ด กั บ กระบวนการขึ้ นรู ป พอลิ
เมอร์ การสอนแบบศึ ก ษาด้ วย
ตนเองจากงานที่ม อบหมาย การ
ค้ นคว้ าทางอินเตอร์เน็ต เป็ นต้ น

2.1 การสอบ
ย่อย สอบกลาง
ภาค และสอบ
ปลายภาค
2.2 งานกลุ่ม
หรือรายบุคคล
2.3 การถาม
ตอบและ
อภิปรายในชั้น
เรียน

2.5 สามารถบูรณาการความรู้ในความรู้ในศาสตร์อ่ นื ๆที่
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เกี่ยวข้ องเข้ ากับเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ (2.7)

3. ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณ
เป็ นระบบ และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีทางพอลิเมอร์กบั
เทคโนโลยีกระบวนการ
ชีวภาพ (3.1)
3.2 สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะการแก้ ไข
ปัญหาด้ านเทคโนโลยี
กระบวนการชีวภาพ ได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสม
(3.4)

วิธีการสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

3.1 ใช้ วิ ธี ก ารสอน แบ บบ รรยายร่ ว มกั บ กา รจั ด
การศึกษาที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ โดยมุ่งเน้ นให้ นิสิต
เรียนรู้จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นเพื่ อ
พั ฒ นากระบวนการคิดและการวิเคราะห์ โดยให้ นิ สิต
ปฏิสมั พันธ์ต่อกันและกัน ได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูล ความรู้
ความคิด และประสบการณ์ต่อนิสติ ด้ วยกันเองและกับ
อาจารย์ผ้ สู อน

3.1 ประเมินจากการตอบ
ปัญหาและการแสดง
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
เป็ นกลุ่มและรายบุคคล
3.2 การสอบย่อย การ
สอบข้ อเขียนกลางภาค
และปลายภาค

3.2 ฝึ กตอบปั ญ หาในชั้ น เรี ย นและการแสดงความ
คิดเห็นต่ อปั ญหา และระดมสมองในการแก้ ไขปั ญ หา 3.3 รายงานการเยี่ยมชม
จากกรณี ศึ ก ษาตามประเด็น ปั ญ หาที่ มั ก เกิ ด ขึ้ นกั บ โรงงาน
เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพที่กาหนดไว้ แล้ ว
3.3 มอบหมายโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการ
ทางพอลิเมอร์ให้ นิสิตกลับไปค้ นคว้ าแก้ ไ ขปั ญหาเพื่ อ
นามาอภิปรายกับผู้สอนและนิสติ ร่วมชั้น

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ 4.1 ใช้ การสอนแบบผู้เรียนเป็ น
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ ศูนย์กลาง โดยให้ นิสติ ร่วมมือกัน
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (4.4)
เรียนรู้ (Co-Operative Learning)
จากประสบการณ์
4.2 ฝึ กการระดมสมองในการแก้ ไข
ปัญหาต่างๆ รวมทั้งกระตุ้นให้ นสิ ติ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายและงานที่มอบหมาย
ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
4.2 นิสติ ประเมินกันเอง
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 ใช้ วีดีทัศน์ และ PowerPoint ที่น่าสนใจ 5.1 ประเมินทักษะการใช้ ภาษาจาก
ชั ด เจน ง่ า ยต่ อ การติ ด ตามท าความเข้ า ใจ งานรายบุคคลและการถาม ตอบ
ประกอบการสอนในชั้นเรียน
ปัญหาและการอภิปรายแสดงความ
5.2 ใช้ ส่ อื การสอนผ่านเวบไซต์รายวิชาของ คิดเห็นในชั้นเรียนเป็ นรายบุคค
มหาวิทยาลัย (A-tutor)
5.2 ประเมินความสามารถในการ
5.3 การสอนโดยมี การน าเสนอข้ อ มู ล จาก สืบค้ นข้ อมูลและการเข้ าถึงระบบ
การ
สาระสนเทศทั้งภายในและภายนอก
ค้ น คว้ าทางอิน เตอร์เน็ต เพื่ อเป็ นตั วอย่ า ง มหาวิทยาลัยจาก โจทย์ปัญหาที่
กระตุ้ นให้ นิ สิ ต เห็ น ประโยชน์ จ ากการใช้ เกิดขึ้นจริงทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอสืบค้ น กระบวนการชีวภาพที่นิสติ ได้ รับ
ข้ อมูล
มอบหมาย
5.4 การแนะนาเทคนิคการสืบค้ นข้ อมูลและ 5.3 การเข้ าใช้ ส่อื และทา
แหล่งข้ อมูล
แบบทดสอบจากเวบไซต์รายวิชา
5.5 การมอบหมายงานที่ต้ อ งมี ก ารสืบ ค้ น ของมหาวิทยาลัย (A-tutor)
ข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเหตุ หมายเลขท้ ายข้ อผลการเรียนรู้ คือ ลาดับข้ อของผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร
5.1 สามารถระบุ เข้ าถึ ง
และสื บ ค้ น แห ล่ งข้ อมู ล
ค ว า ม รู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
เทคโนโลยี ก ระบวนการ
ชี ว ภาพ จากแหล่ งข้ อมู ล
สารสนเทศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ (5.3)
5.2 สามารถติดตาม
ความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลก โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5.6)
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
บทนาเทคโนโลยี
กระบวนการชีวภาพ

2

จานวน
ชัวโมง
่
3.0

มิติ หน่วย การนาเสนอ
และการวิเคราะห์ข้อมูล

3.0

3-4

สมดุลมวลสาร

6.0

5-6

สมดุลพลังงาน

6.0

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

กิจกรรมการเรียน
- แนะนาบทเรียน ระเบียบของรายวิชาการวัดและ
ประเมินผล
- อธิบ ายที่ม าและความส าคั ญ ของกระบวนการ
ชีวภาพต่อการผลิตวัสดุพอลิเมอร์
- กระบวนการแปรรูป ทางอุ ต สาหกรรมชี ว ภาพ
และกระบวนการหมั กในอุต สาหกรรม เพื่ อผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- ยกตั ว อย่ า งกระบวนการทางชี ว ภาพที่ ส าคั ญ
พร้ อมสอดแทรกคาถามด้ านกระบวนการชีวภาพที่
นิสติ เคยพบมาในชีวิต
สื่อการสอน
- MS Powerpoint
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียน
- อธิบายบทเรียนตามเนื้อหาที่กาหนด
-สอดแทรกค าถาม เพื่ อกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เกิ ด
กระบวนการคิดในการประยุกต์เรื่องมิติ หน่วย การ
นาเสนอและการวิเคราะห์ ข้อมู ล กับการออกแบบ
กระบวนการทางชีวภาพ
สื่อการสอน
- ตารา
- MS Powerpoint
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียน
- อธิบายบทเรียนตามเนื้อหาที่กาหนด
- ยกตัวอย่างความสาคัญของเนื้อหาในบทเรียนต่อ
กระบวนการชีวภาพ
-สอดแทรกค าถาม เพื่ อกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เกิ ด
กระบวนการคิด
สื่อการสอน
- ตารา
- MS Powerpoint
กิจกรรมการเรียน

อ.ศศิรดี
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

มคอ.3

จานวน
ชัวโมง
่

7

การไหลของของไหลและ
การผสม

3.0

8

การประยุกต์ผลิตภัณฑ์
การเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
กระบวนการชีวภาพ 1

3.0

9
10

11

การประยุกต์ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
กระบวนการชีวภาพ 2
ถารถ่ายเทความร้ อน

3.0

3.0

- อธิบายบทเรียนตามเนื้อหาที่กาหนด
- ยกตัวอย่างความสาคัญของเนื้อหาในบทเรียนต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
กระบวนการชีวภาพ
-สอดแทรกค าถาม เพื่ อกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เกิ ด
กระบวนการคิด
- ให้ งานนิสติ กลับไปค้ นคว้ า
สื่อการสอน
- ตารา
- MS Powerpoint
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียน
- อธิบายบทเรียนตามเนื้อหาที่กาหนด
- ยกตัวอย่างความสาคัญของเนื้อหาในบทเรียนต่อ
กระบวนการชีวภาพ
-สอดแทรกค าถาม เพื่ อกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เกิ ด
กระบวนการคิด
- ให้ งานนิสติ กลับไปค้ นคว้ า
สื่อการสอน
- ตารา
- MS Powerpoint
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียน
- นิ สิต น าเสนอรายงานด้ านผลิต ภั ณ ฑ์ชุมชนจาก
กระบวนการทางชีวภาพ
สอบกลางภาค
กิจกรรมการเรียน
- นิ สิต น าเสนอรายงานด้ านผลิต ภั ณ ฑ์ชุมชนจาก
กระบวนการทางชีวภาพ
กิจกรรมการเรียน
- อธิบายบทเรียนตามเนื้อหาที่กาหนด
- ยกตัวอย่างความสาคัญของเนื้อหาในบทเรียนต่อ
การออกแบบกระบวนการชีวภาพ
-สอดแทรกค าถาม เพื่ อกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เกิ ด
กระบวนการคิดแบบ Active learning
สื่อการสอน
- เอกสารคาสอน
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
12
การถ่ายเทมวลใน
กระบวนการทางชีวภาพ

มคอ.3

จานวน
ชัวโมง
่
3.0

13

การประยุกต์
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อ
การผลิตวัสดุพอลิเมอร์

3.0

14

กระบวนการแยกทาง
ชีวภาพ

3.0

- MS Powerpoint
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
กิจกรรมการเรียน
- อธิบายบทเรียนตามเนื้อหาที่กาหนด
- ยกตัวอย่างความสาคัญของเนื้อหาในบทเรียนต่อ
การออกแบบกระบวนการชีวภาพ
-สอดแทรกค าถาม เพื่ อกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เกิ ด
กระบวนการคิดแบบ Active learning
- ให้ งานนิสติ กลับไปค้ นคว้ า
สื่อการสอน
- เอกสารคาสอน
- ตารา
- MS Powerpoint
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียน
- อธิบายบทเรียนตามเนื้อหาที่กาหนด
- ยกตัวอย่างความสาคัญของเนื้อหาในบทเรียนต่อ
กระบวนการชีวภาพและวัสดุพอลิเมอร์
-สอดแทรกค าถาม เพื่ อกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เกิ ด
กระบวนการคิดแบบ Active learning
- ให้ งานนิสติ กลับไปค้ นคว้ า
สื่อการสอน
- เอกสารคาสอน
- ตารา
- MS Powerpoint
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียน
- อธิบายบทเรียนตามเนื้อหาที่กาหนด
- ยกตัวอย่างความสาคัญของเนื้อหาในบทเรียนต่อ
กระบวนการชีวภาพ
-สอดแทรกค าถาม เพื่ อกระตุ้ น ให้ นิ สิ ต เกิ ด
กระบวนการคิดแบบ Active learning
- ให้ งานนิสติ กลับไปค้ นคว้ า
สื่อการสอน
- เอกสารคาสอน
- ตารา
- MS Powerpoint
- วีดที ศั น์
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15

การออกแบบเครื่อง
ปฏิกรณ์เบื้องต้ น
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่

16

17

จลนศาสตร์ของเอนไซม์
และเครื่องปฏิกรณ์
ชีวภาพ

มคอ.3

3.0
จานวน
ชัวโมง
่

3.0

กิจกรรมการเรียน
- อธิบายบทเรียนตามเนื้อหาที่กาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
- ยกตัวอย่างความสาคัญของเนื้อหาในบทเรียนต่อ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์
-สอดแทรกคาถามเพื่อกระตุ้นให้ นิสติ เกิด
กระบวนการคิดแบบ Active learning
- ให้ งานนิสติ กลับไปค้ นคว้ า
สื่อการสอน
- เอกสารคาสอน
- ตารา
- MS Powerpoint
- วีดที ศั น์
กิจกรรมการเรียน
- อธิบายบทเรียนตามเนื้อหาที่กาหนด
- ยกตัวอย่างความสาคัญของเนื้อหาในบทเรียนต่อ
การออกแบบเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ
-สอดแทรกคาถามเพื่อกระตุ้นให้ นิสติ เกิด
กระบวนการคิดแบบ Active learning
- ให้ งานนิสติ กลับไปค้ นคว้ า
สื่อการสอน
- เอกสารคาสอน
- ตารา
- MS Powerpoint
- วีดที ศั น์
สอบปลายภาค

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.นวดล
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.2,2.1,2.2,2.4,2.5,
2.7,3.1,3.4,4.4,5.3,5.6
2.2,2.4,2.5,
2.7,3.1,3.4,4.4,5.3,5.6
1.1,1.5,2.1,2.2,2.4,2.5,2.7,3.
1,3.4
1.1,1.5,2.1,2.2,2.4,2.5,2.7,3.
1,3.4
1.1,1.2,1.5
1.1,1.2,1.5

1.1,1.2,1.5

วิธีการประเมินผลนิสิต

1-8 และ 10-16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

8 และ 10

10%

การสอบกลางภาค

9

40%

การสอบปลายภาค

17

40%

1-15

3%

16

1%

8 และ 10

1%

การอภิปรายในชั้นเรียน
และการนาเสนอรายงาน/การบ้ าน

การประเมินพฤติกรรมด้ านคุณธรรม
จริยธรรมและความรับผิดชอบ
การประเมินตนเองของนิสิต พฤติกรรม
ด้ าน คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความ
รับผิดชอบ
การประเมิ น ด้ า นความสัม พั น ธ์ระหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบในการทางาน
กลุ่ม โดยนิสติ สมาชิกกลุ่ม

สัปดาห์ที่ประเมิน
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ทวพ 341 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ

มคอ.3

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
Pauline M. Doran, Bioprocess engineering principles, London : Academic Press, 1995
นวดล เพ็ชรวัฒนา เอกสารคาสอน รายวิชา ทวพ 341 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพพื้นฐาน
2. หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ที่สาคัญ
Wolf R. Vieth, Bioprocess engineering : kinetics, mass transport, reactors, and gene expression, New
York : Wiley, 1994.
Kim L. Nelson, Bioprocess engineering : systems, equipment and facilities / edited by Bjorn K.
Lydersen, Nancy A. D'Elia, New York : Wiley, 1994
Badal C. Saha, Fermentation biotechnology,New York: American Chemical Society, 2003.
Roger G. Harrison, Bioseparations science and engineering, New York : Oxford University Press, 2003
Irving J. Dunn Biological reaction engineering : dynamic modelling fundamentals with simulation
examples, Weinheim : Wiley-VCH, 2003
Juan A. Asenjo, Jose C. Merchuk, Bioreactor system design, New York : Dekker, 1995
สาโรจน์ ศิริศนั สนียกุล. วิศวกรรมกระบวนการหมัก. กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
3. หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ที่แนะนา
http://ocw.mit.edu/index.htm
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ทวพ 341 เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ

มคอ.3

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมิ นประสิทธิผลของรายวิ ชา เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถของผู้ สอน วิธีการ
จัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (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
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการ
เรียนรู้ของนิสติ เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรั บ การทวนสอบระดั บ รายวิ ช า คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สูต รมอบหมายให้
อาจารย์ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อ
พิจารณาความสอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกล
ยุทธ์การสอน และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) จากนั้น เสนอต่ อคณะกรรมการผู้ รับ ผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็น และวางแผนพั ฒ นา
ปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
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