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รายวิชา ทวพ342 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวสั ดุพอลิเมอร์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2557

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทวพ342 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ (Bioprocess technology laboratory)
2. จานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิต 1(0-3-6)
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
อาจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น
(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์สรุ ัตน์ บุญพึ่ง
(อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ง้ าวสุวรรณ (อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์ ดร.เลิศลักษณ์ แก้ ววิมล
(อาจารย์พิเศษ)
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติ ชั้นปี ที่ 3 และ 4
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
1 กรกฎาคม 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดม่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสติ เรียนรู้ เข้ าใจและได้ ปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา ทวพ341
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหากระบวนการเรียนการสอนและสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมี
ความรู้ทางด้ านปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2.2 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิบัติการและงานมอบหมายกิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยวให้ มีความเหมาะสม
กับผู้เรียน เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีทกั ษะในปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้ องกับเนื้อหาวิชา ทวพ341
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
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข้ องนิสิต
1. คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สจุ ริต
ในขณะปฏิบตั กิ ารและการรายงาน
ปฏิบตั กิ าร (1.1)
1.2 มีวินัยต่อการเรียน ส่งรายงานงาน
ปฏิบตั กิ ารตามเวลาที่กาหนด(1.2)
1.3 มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม
สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถ
แก้ ไขข้ อขัดแย้ งในขณะปฏิบตั กิ าร
(1.3)

วิธีการสอน
1.1 ใช้ ก ารสอนแบบสื่อ สารสองทาง เปิ ด
โอกาสให้ นิ สิ ต มี ก ารตั้ ง ค าถามหรื อ ตอบ
คาถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้ อง
กับคุ ณ ธรรม จริย ธรรม กฏ ระเบีย บ และ
ข้ อบังคับ ในห้ องปฏิบตั กิ าร

วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก
พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกใน
ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ารแ ล ะ ใน
โอกาสที่มหาวิทยาลัย/คณะ
จั ด กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องทางด้ านคุ ณ ธรรม
1.2 ยกตัว อย่ างกรณี ศึ ก ษา ตัวอย่ างที่ข าด
และจริ ย ธรรม การมีสัม มา
ความรับผิดชอบต่อหน้ าที่และการประพฤติ
ค า รว ะ ต่ อ ผู้ อ า วุ โส แ ล ะ
ที่ผดิ จรรยาบรรณในวิชาชีพ
อาจารย์
1.3 อาจารย์ ป ฏิ บั ติ ต นเป็ นตั ว อย่ า ง ให้

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นผู้อ่นื
1.5 รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ (1.4)
1.6 เคารพกฏระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆ ของห้ องปฏิบตั กิ ารและคณะ
เทคโนโลยีและนววัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร (1.5)
2. ความรูท้ ี่ตอ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้
2.1 มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ
ห ลั กการแ ล ะท ฤษ ฎี ที่ ส าคั ญ ใน
เนื้ อ ห า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
ค ณิ ต ศ าส ต ร์ พ้ ื น ฐ าน เพื่ อ น าไป
ประยุ กต์ ใช้ ในปฏิบั ติ การเทคโนโลยี
กระบวนการชีวภาพ (2.1)
2.2 รู้ เข้ าใจและสนใจพั ฒ นาความรู้
ความช าน าญ ด้ าน ป ระยุ กต์ ใ ช้ ใน
ปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ก ระบวนการ
ชีวภาพ (2.4)
2.3 มี ค วามรู้ ครอบคลุ ม สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและเข้ าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ๆ (2.5)
2.4 มี ป ระสบการณ์ ใ นการพั ฒ นา
แ ล ะ/ ห รื อ ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารใช้
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รในปฏิ บั ติ ก าร
เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ (2.6)
2.5 สามารถบู รณ าการความรู้ ใน
ความรู้ในศาสตร์อ่ นื ๆที่เกี่ยวข้ อง เข้ า
กับประยุกต์ใช้ ในปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี
กระบวนการชีวภาพ (2.7)
3. ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
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ความส าคัญ ต่ อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมี
วินั ย เรื่ อ งเวลาการเปิ ดโอกาสให้ นั ก ศึ กษา
แสดงความคิดเห็นและรับฟั งความคิดเห็น
ของนิ สิ ต การเคารพ และให้ เกี ย รติ แ ก่
อาจารย์อาวุโส เป็ นต้ น

1.2 การตรวจสอบการมี
วินั ยต่ อการปฏิบัติการ การ
ต ร งต่ อ เว ล าใน ก าร เข้ า
ห้ องปฏิ บั ติ ก ารและการส่ ง
รายงานปฏิบตั กิ าร

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.1 ใช้ การสอนแบบผู้ เรียนเป็ นศู นย์กลาง 2.1 ประเมินจากการ
โด ย ให้ นิ สิ ต ร่ ว ม มื อ กั น เรี ย น รู้ ( Co- ปฏิบตั กิ าร ทั้งรายบุคคล
Operative Learning) จ าก ป ระส บ ก ารณ์ และกลุ่ม
ภาคปฏิบตั กิ าร และค้ นคว้ าทางอินเตอร์เน็ต
2.2 รายงานปฏิบตั กิ าร การ
2.2 ฝึ กปฏิบตั กิ ารด้ วยตนเอง และแก้ ปัญหา สอบข้ อเขียนกลางภาคและ
หน้ างาน
ปลายภาค
2.3 อภิปรายกลุ่ม

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่ าง 3.1 ใช้ การสอนแบบผู้ เรีย นเป็ นศู น ย์ กลาง 3.1 ประเมินจากการ
โด ย ให้ นิ สิ ต ร่ ว ม มื อ กั น เรี ย น รู้ ( Co- ปฏิบตั กิ าร ทั้งรายบุคคล
เป็ นระบบ (3.1)
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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3.2 ส าม ารถสื บ ค้ น ตี ความ แล ะ Operative Learning) จ าก ป ระ ส บ ก าร ณ์
ประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อใช้ ในการ ภาคปฏิบตั กิ าร และค้ นคว้ าทางอินเตอร์เน็ต
แก้ ไขปั ญหาประยุกต์ใช้ ในปฏิบัติการ
3.2 การอภิปรายกลุ่ม
เทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพอย่ าง
ส ร้ าง ส ร ร ค์ ( 3.2) 3.3 ส า ม ร ร ถ
รวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป
ประเด็นปั ญหาและความต้ องการจาก
ปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ก ระบวนการ
ชีวภาพ (3.3)
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และกลุ่ม
3.2 รายงานปฏิบตั กิ าร การ
สอบข้ อเขียนกลางภาคและ
ปลายภาค

3.4 สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ และ
ทักษะการแก้ ไขปั ญหาจากประยุกต์ใช้
ในปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการ
ชี ว ภาพ ได้ อย่ า งถู ก ต้ องเหมาะสม
(3.4)

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
4.1 ใช้ ภาษาในการติดต่อสื่อสารและ 4.1 ใช้ การสอนแบบผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง
สร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้อ่นื ได้ เป็ น
โดยให้ นิสติ ร่วมมือกันเรียนรู้ (Co-Operative
อย่างดี (4.1)
Learning) จากประสบการณ์การปฏิบตั ิ
4.2 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับ
4.2 ฝึ กปฏิบตั กิ าร การทางานเป็ นกลุ่มและ
ผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่ม ระดมสมองในการแก้ ไขขณะปฏิบตั กิ ารจริง
(4.2)
4.3 รายงานกลุ่ม
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่และความ
รับผิดชอบขณะปฏิบตั กิ าร (4.3)
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (4.4)

วิธีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินจาก
ปฏิบตั กิ ารทั้งรายบุคคล
และกลุ่ม

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทาง
สถิตหิ รือคณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มาใช้
ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาใน
ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีกระบวนการ

5.1 การมอบหมายงานที่ ต้ อ งมี ก ารสื บ ค้ น
ข้ อมูลด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 สามารถเขี ย นรายงานปฏิ บั ติ ก ารได้
ถูกต้ องตามหลักภาษาไทย และค้ นคว้ าข้ อมูล
อ้ างอิงจากตารา และงานวิจัยในภาษาอังกฤษ
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5.1 ประเมินทักษะการใช้
ภาษาเขียนจากรายงาน
ปฏิบตั กิ าร
5.2 ประเมินทักษะการใช้
สื่อและการใช้ ภาษาพูดจาก
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ชีวภาพได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม ได้ อย่างถูกต้ อง และเหมาะสม
การสรุป ปฏิบตั กิ ารหน้ าชั้น
(5.1)
5.3 สามารถใช้ สารสนเทศในการค้ นคว้ าและ เรียน
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร จัดการข้ อมูลทั้งจากปฏิบัติการและจากข้ อมูล 5.3 ประเมินรายงานการ
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและ สาระสนเทศภายนนอกได้ อย่ างถู กต้ องและ สืบค้ นข้ อมูลด้ วย
ใช้ รปู แบบของการนาเสนอที่เหมาะสม เหมาะสม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (5.2)
5.3 สามารถระบู เข้ าถึง และสืบค้ น
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ
ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีกระบวนการ
ชีวภาพจากแหล่งขอมูลทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ (5.3)
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
และใช้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อการ
รวบรวมข้ อมูล แปลความหมาย และ
สื่อสารข้ อมูลข่าวสารและแนวความคิด
(5.4)
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการ
จัดการกับข้ อมูลต่างๆ จากปฏิบตั กิ าร
อย่างถูกต้ องเหมาะสม (5.5)
5.6 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ อง
และภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้
อย่างเหมาะสม (5.7)
หมายเหตุ หมายเลขท้ ายข้ อผลการเรียนรู้ คือ ลาดับข้ อของผลการเรียนรู้ท่กี าหนดไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนารายวิชา/ จุ ดมุ่ งหมาย/ การ
วั ด แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล / ค ว า ม
รั บ ผิ ด ชอบ และจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน/ ข้ อตกลงในการเข้ าชั้ น
เรียนทาปฏิบตั กิ าร
2
ความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ าร/
ระเบียบข้ อบังคับ/ การปฏิบตั งิ านใน
ห้ องปฏิบตั กิ าร/ แนะนาปฏิบตั กิ าร
แต่ละหัวข้ อ/ กาหนดหัวข้ อศึกษา

จานวน
ชัวโมง
่
3.0

3.0

กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

- บรรยายแนะนา ความสาคัญ และสิ่งที่นิสติ ควร
ได้ รับ และการนาความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ในการทางาน
ในอนาคต
- นิสิตเวียนปฏิบัติการในแต่ ละสัปดาห์ จนครบ
ทุกกระบวนการ
- แนะนาเรื่องความปลอดภัยในห้ องปฏิบตั กิ าร
- แ น ะน าเครื่ องมื อ ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
ปฏิบตั กิ าร
- แบ่ ง กลุ่ ม ศึ ก ษาตามหั ว ข้ อที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
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3

ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง

3.0

4

นาเสนอผลงาน 1

3.0

5

นาเสนอผลงาน 2

3.0

6

นาเสนอผลงาน 3

3.0

- ก ารก ลั่ น แ บ บ ก ะ / ก ารส กั ด
ของเหลวด้ วยของเหลว/ การกรอง/
- การแลกเปลี่ยนความร้ อน/ การทา
แห้ ง/ การดูดซับ
- เอน ไซม์ แ ละการเร่ ง ป ฏิ กิ ริ ย า
ชีวภาพ/ การระเหย

6.0

7-8

9
10-15

16
17-18

ปฏิบตั กิ าร
- นิ สิต ศึ ก ษาค้ น คว้ า ตามหั ว ข้ อ ที่ ก าหนดและ
เตรียมนาเสนอในสัปดาห์ท่ี 4-6
- นิสิตนาเสนอผลงานหั วข้ อ การกลั่นแบบกะ/
การสกัดของเหลวด้ วยของเหลว/ การกรอง
- อภิปรายกลุ่ม
- นิสติ นาเสนอผลงานหัวข้ อ การแลกเปลี่ยน
ความร้ อน/ การทาแห้ ง/ การดูดซับ
- อภิปรายกลุ่ม
- นิสติ นาเสนอผลงานหัวข้ อ เอนไซม์และการเร่ง
ปฏิกริ ิยาชีวภาพ/ การระเหย
- อภิปรายกลุ่ม
- แบ่งกลุ่มปฏิบตั กิ ารโดยมีอาจารย์เป็ นผู้
ควบคุม
- ฝึ กทักษะการใช้ เครื่องมือ/ การแก้ ปัญหาหน้ า
งาน/ การอภิปรายผลการทดลอง

สัปดาห์สอบกลางภาค
- ก ารก ลั่ น แ บ บ ก ะ / ก ารส กั ด 18.0 - แบ่งกลุ่มปฏิบตั กิ ารโดยมีอาจารย์เป็ นผู้
ของเหลวด้ วยของเหลว/ การกรอง/
ควบคุม
- การแลกเปลี่ยนความร้ อน/ การทา
- ฝึ กทักษะการใช้ เครื่องมือ/ การแก้ ปัญหาหน้ า
แห้ ง/ การดูดซับ
งาน/ การอภิปรายผลการทดลอง
- เอน ไซม์ แ ละการเร่ ง ป ฏิ กิ ริ ย า
ชีวภาพ/ การระเหย
สรุปปฏิบตั กิ ารและทบทวนความรู้
3.0 ศึกษาด้ วยตนเอง
สัปดาห์สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.4,2.1,2.2,2.4,3.1,3.3,3.
4,5.7
1.1,1.2,1.5,1.7,12.1,2.2,2
.4,2.7,3.1,3.2,3.3,3.4,4.1,
4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,5.4,5.
5,5.7
1.1,1.5,1.7,2.1,2.2,2.4,2.
6,2.7,3.1,3.3,3.4,5.1
1.1,1.5,1.7,2.1,2.2,2.4,2.

วิธีการประเมินผลนิสิต

สัปดาห์ที่
ประเมิน
4-12

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

4-12

50%

การสอบกลางภาค

9

20%

การสอบปลายภาค

16

20%

การอภิปรายในห้ องปฏิบตั กิ ารและการกล่าวสรุป
ภาพรวมของปฏิบตั กิ าร
รายงานปฏิบตั กิ าร
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6,2.7,3.1,3.3,3.4,5.1
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7
1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.7

การประเมินพฤติกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบ
การประเมินตนเองของนิสิต พฤติกรรมด้ านคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ
การประเมินด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในการทางานกลุ่ม โดยนนิสติ สมาชิกกลุ่ม
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1-15

3%

15

1%

15

1%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. หนังสือ ตารา และเอกสารประกอบการสอนหลัก
คู่มอื ปฏิบตั กิ ารรายวิชา ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีกระบวนการชีวภาพ
2. หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ที่สาคัญ
Pauline M. Doran, Bioprocess engineering principles, London : Academic Press, 1995
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 by Juan A. Asenjo, Jose C. Merchuk, Bioreactor system
design, New York : Dekker, 1995
3. หนังสือ เอกสาร และข้ อมูลอ้ างอิง ที่แนะนา
http://ocw.mit.edu/index.htm

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสติ ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธกี ารจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสิตให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
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มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปั ญหาการเรียนรู้ของนิสติ เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรั บการทวนสอบระดับรายวิช า คณะกรรมการผู้ รับ ผิด ชอบหลักสูต รมอบหมายให้ 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 ปรุง รายวิ ช าในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
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