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วิชา ทชว 101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้ องต้น

มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทชว 101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้ องต้น
ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทชว 101 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้ น
BOT 101 Introduction to Biotechnology
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย 1 หน่วยกิต (1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะด้ าน วิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูประสานงาน อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ (paramapornk@g.swu.ac.th) อาคาร
อานวยการ มศว องครักษ์ ชั้น 5 สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร โทรศัพท์ 089-698-7882 หรือ 02-649-5000 ต่อ 27167
อาจารย์ผ้ ูสอน อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
อาจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล
อาจารย์ ดร.กมลชัย ชะเอม
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ โสภณพัฒนะโภคา
ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน : ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 1
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคารอานวยการ ชั้น 5 ห้ อง 505 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
21 ธันวาคม 2558
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
ศึกษาพื้ นฐานความรู้เทคโนโลยีชีวภาพ ที่เกี่ยวข้ องกับจุ ลินทรี ย์ พื ช สัตว์ พั นธุศาสตร์ การหมัก
กระบวนการทางชีวภาพทั้งจากความรู้สมัย ใหม่ และการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้ านการเกษตร
สิ่งแวดล้ อม พลังงาน อาหาร ยา และด้ านอื่นที่เกี่ยวข้ อง

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อจัดเนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้
ผู้เรียนมีความรู้พ้ ืนฐานด้ านเทคโนโลยีชีวภาพ
2.2 เพื่อให้ มีการติดตามความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี ข่าวสาร บทความที่สอดคล้ องกับเนื้อหาที่สอน
ในบทเรียน รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมในศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้ อง
2.3 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาพื้ นฐานความรู้ เทคโนโลยีชีวภาพ คานิ ยามและคาศั พ ท์ท่ีเกี่ยวข้ อ งกับ เทคโนโลยี ชีว ภาพ
จุ ลินทรีย์ พื ช สัตว์ พั น ธุศาสตร์ การหมักและกระบวนการทางชีวภาพทั้งจากความรู้สมัยไม่และจากภูมิ
ปั ญ ญาไทย สิ ท ธิบั ต ร ความปลอดภั ย ในเทคโนโลยี ชี ว ภาพ จรรยาบรรณที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานทางด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีชีวภาพทางด้ าน การเกษตร สิ่งแวดล้ อม พลังงาน อาหาร และ
ยา

2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

สอนเสริม
ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
2 ชั่วโมง/สัปดาห์

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชา เฉพาะสาขา
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
ทชว 101
เทคโนโลยีชีวภาพ

เบื้องต้ น

2

3

2. ความรู ้

4

1

2

  





3

4

3. ทักษะ
ทาง
ปั ญญา
1 2



4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3
4



คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ





5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัด
หมายทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่ านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นกิจกรรมการ
เรียน (SWU Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1.1.1 มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ เนื่องจากเป็ นศาสตร์ท่สี ามารถนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ท้งั เพื่อการสร้ างสรรค์และการทาลาย
1.1.2 มีวินัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ
1.1.3 ซื่อสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและผู้อ่นื
1.1.4 เคารพในสิทธิในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
1.2 วิธกี ารสอน
1.2.1 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สจุ ริต และจรรยาบรรณทางวิชาการใน
เนื้อหาวิชาเรียน
1.2.2 ใช้ กรณีศึกษาและมอบหมายงานให้ นิสิตใช้ หลักธรรมมาใช้ ประกอบการแก้ ปัญหา
1.2.3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1.2.4 แจ้ งกฏระเบียบของคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยให้ นิสติ ทราบในการปฐมนิเทศ
1.2.5 ใช้ กรณีศึกษาถึงผลกระทบของการไม่มีระเบียบวินัย ต่อตนเองและสังคม
1.2.6 ใช้ กรณีศึกษาถึงผลกระทบของการไม่ซ่ือสัตย์สจุ ริตต่อตนเองและผู้อ่นื
1.2.7 สอดแทรกความซื่อสัตย์สจุ ริตผ่านกระบวนการสอบและการทารายงาน
1.3 วิธกี ารประเมินผล
1.3.1 ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนิสติ
1.3.2 ประเมินความซื่อสัตย์ในการทารายงานและการอ้ างอิงผลงานและการสอบ
1.3.3 ประเมินจากการมีส่วนร่วมของนิสติ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีการจัดขึ้น
1.3.4 ประเมินจากสถิติการผิดระเบียบของนิสิต ความตรงต่อเวลาในการส่งงานของนิสติ
1.3.5 ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมจากการอภิปรายในชั้นเรียน
1.3.6 ประเมินการเคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื จากการอภิปรายกลุ่ม
1.3.7 มอบหมายนิสติ ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ ทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหา สาระที่ศึกษา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2.1.2 ความรู้ ความเข้ าใจในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพ และธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งนามา
บูรณาการได้ อย่างเหมาะสม
2.2 วิธกี ารสอน
2.2.1 จัดหลักสูตรให้ ครอบคลุมเนื้อหาวิชา และสาระที่ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่นๆ
2.2.2 จัดให้ มีการให้ ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้ าสู่บทเรียน การสรุปยา้ ความรู้ใหม่ หลังบทเรียน
พร้ อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้ จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับที่
สูงขึ้น การเลือกใช้ วิธกี ารสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
2.2.3 มอบหมายงานเพื่อให้ นิสติ ได้ ศึกษาและค้ นคว้ าวิทยาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
2.2.4 สอดแทรกการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง จากโครงการบริการ
วิชาการ
2.3 วิธกี ารประเมินผล
2.3.1 ประเมินความรู้จากการตอบคาถามในชั้นเรียน การสอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2.3.2 ประเมินจากคุณภาพรายงานและการนาเสนอ
2.3.3 ประเมินความสามารถในการติดตามความก้ าวหน้ าและวิทยาการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
รวมทั้งการนาไปประยุกต์จากการอภิปรายและการตอบคาถามในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถใช้ ความรู้ความเข้ าใจในการเลือกใช้ เทคโนโลยีชีวภาพรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึง
สามารถเลือกใช้ เครื่องมือ วิธกี าร อุปกรณ์ การวิเคราะห์ได้ อย่างถูกต้ อง เหมาะสมกับสถานการณ์
3.2 วิธกี ารสอน
3.2.1 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมกับข้ อจากัดต่างๆ พร้ อมทั้ง
อภิปรายหาเหตุผลของการเลือกใช้
3.2.2 มอบหมายงานเพื่อให้ นิสติ ได้ วิเคราะห์และเลือกใช้ เครื่องมือ วิธกี าร อุปกรณ์ ได้ อย่าง
ถูกต้ อง เหมาะสมกับสถานการณ์
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน
3.3.2 ประเมินจากคุณภาพของรายงาน และเหตุผลการวิเคราะห์ของนิสิต
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการใช้ องค์ความรู้ และรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
4.1.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง
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4.2 วิธกี ารสอน
4.2.1 ใช้ การสอนแบบกลุ่มร่ วมมือ ซึ่งต้ องแนะนากฎ กติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบของ
แต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
4.2.2 มอบหมายการทางานแบบกลุ่ มย่อย ที่สลับหมุ นเวียนสมาชิ กกลุ่ ม และตาแหน่ งหน้ าที่ใน
กลุ่ม
4.2.3 ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้ านนี้ท่มี ีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากงานที่ได้ รับมอบหมายและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
4.3.2 ประเมินจากพฤติกรรมการตอบคาถามในชั้นเรียน
4.3.3 การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
4.3.4 มอบหมายนิสติ ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้ เสียงส่วนใหญ่
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
5.1.1 มีความสามารถที่นาเสนอ ในรูปแบบการเขียนบทความในวารสารทางวิชาการ การพูดและ
สื่อสารให้ ผ้ ูร่วมงาน และผู้อ่ ืนให้ เข้ าใจได้ ดี รวมทั้งสามารถแปลบทความทางวิทยาศาสตร์ท่ียากต่ อความ
เข้ าใจให้ ผ้ ูท่ไี ม่ได้ อยู่ในสายงานเข้ าใจได้ ง่ายขึ้น
5.1.2 สามารถคัดเลือกใช้ วิธกี ารและเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสมในการนาเสนอให้ กบั ผู้ฟังแต่
ละกลุ่ม รวมทั้งมีวิธกี ารในการนาเสนอที่ดี
5.2 วิธกี ารสอน

5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอผลงานจากบทความทางวิทยาศาสตร์ท่ยี ากต่อ
ความเข้ าใจให้ ผ้ ูท่ไี ม่ได้ อยู่ในสายงานเข้ าใจได้ ง่ายขึ้น และนาเสนอโดยวิธกี ารต่างๆ เช่น การนาเสนอปาก
เปล่า การนาเสนอโดยใช้ โปสเตอร์ หรือแผ่นพับ
5.2.2 แสดงตัวอย่างและแนะนาวิธกี ารนาเสนอที่ถูกต้ องให้ นิสติ ได้ ทราบก่อนการนาเสนอ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 ประเมินทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ม
5.3.2 ประเมินทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาพูด จากพัฒนาการการนาเสนอรายงานในชั้นเรียนหรือ
การนาเสนอสัมมนา
5.3.3 มอบหมายนิสติ ประเมินตนเองและเพื่อนในกลุ่ม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
The Biotechnology Century and
its workforce: Types of
biotechnology and workforce
2
Fermentation Technology

3

4

5

6

7

8

9
10

11

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ชัว่ โมง
สือ่ ทีใ่ ช้
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
Proteins as Biotechnology
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
Products
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
Special Topic in Biotechnology
1 กิจกรรมสารวจ ศึกษาอบรม และ
(กิจกรรมทาปุ๋ ยหมักชีวภาพจาก
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองนอกชั้น
วัสดุท่เี หลือใช้ ทางการเกษตร)
เรียน
Special Topic in Biotechnology
1 กิจกรรมสารวจ ศึกษาอบรม และ
(กิจกรรมทาปุ๋ ยหมักชีวภาพจาก
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองนอกชั้น
วัสดุท่เี หลือใช้ ทางการเกษตร)
เรียน
Special Topic in Biotechnology
1 กิจกรรมผลิตปุ๋ ยหมักชีวภาพ และ
(กิจกรรมทาปุ๋ ยหมักชีวภาพจาก
ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองนอกชั้น
วัสดุท่เี หลือใช้ ทางการเกษตร)
เรียน
Recombinant DNA Technology
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
DNA fingerprinting and Forensic
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
Analysis
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
สอบกลางภาค
Microbial Biotechnology 1:
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
Microbial enzymes, therapeutic
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
proteins and their applications
ทัศน์
Special Topic in Biotechnology
1 กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
(กิจกรรมทาปุ๋ ยหมักชีวภาพจาก
ความรู้ นอกชั้นเรียน
วัสดุท่เี หลือใช้ ทางการเกษตร)
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อ.ดร.ธนัท
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วิทยากร

คณาจารย์

อ.ดร.กมลชัย

ดร.กิตติวุฒิ

อ.ดร.ปรมาภรณ์

คณาจารย์
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
12 Microbial Biotechnology 2:
Biopolymer from Lactic Acid
Bacteria
13 Biorefinery: Bio – based
Chemicals from Plant
14

Biotechnology Regulations

15

Ethics and Biotechnology

16

- Career Parts in Biotechnology
- Starch Technology and its
Application

17
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จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ชัว่ โมง
สือ่ ทีใ่ ช้
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
1 บรรยายด้ วยสื่อพาวเวอร์พอยต์
หรือยกตัวอย่างประกอบจากวิดิ
ทัศน์
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน
1.1.1, 2.1.1, 2.1.2,
4.1.1
1.1.1, 1.1.3, 1.1.4,
2.1.2, 3.1.1, 4.1.1,
4.1.3, 5.1.1, 5.1.2
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,
3.1.1, 4.1.1, 4.1.2

การสอบย่อย 2 ครั้ง
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การศึกษาค้ นคว้ า และ
งานกลุ่มที่ได้ รับ
มอบหมาย
(Special topic)
จิตพิสยั การเข้ าเรียน
ตรงต่อเวลา

สัปดาห์ทีป่ ระเมิน

ผูส้ อน
อ.ดร.ปรมาภรณ์

อ.ดร.สุภาภรณ์

อ.ดร.สุภาภรณ์

อ.ดร.สุภาภรณ์

ดร.กิตติวุฒิ

9
17

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
25%
25%

3 - 10

35%

ทุกสัปดาห์

5%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
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.
Stanley E. Gilliland. 1988. Bacterial Starter Cultures for Foods. CRC Press, Inc. USA.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สื่อพาวเวอร์พอยต์ และเอกสารประกอบการบรรยาย
บทปฏิบัติการการใช้ จุลินทรีย์ในการผลิตอาหาร
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ เว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธกี ารจัดการเรียนการ
สอน สื่อและเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสิตให้ ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิ จารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปั ญหาการเรียนรู้ของนิสิต
เพื่อระบุแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
สาหรั บการทวนสอบระดับ รายวิชา คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรื อ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่มิใช่ ผ้ ู สอนรายวิ ช านั้ น สุ่มประเมิ น ข้ อ สอบ รายงาน และผลงานอื่น เพื่ อ พิ จ ารณาความ
สอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้นเสนอต่อ
คณะกรรมการผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก สูต รเพื่ อ ให้ ค วามคิ ด เห็น และวางแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ งสาหรั บ ใช้ ในปี
การศึกษาถัดไป
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์)
วันที่รายงาน .................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์)
วันที่รายงาน .................................
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