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มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา ทชว 203 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย ์
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทชว 203 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์
BOT 203 Microbial Biodiversity
2. จานวนหน่วยกิต
บรรยาย 3 หน่วยกิต (2-3-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.ชลินันท์ เพ็งสุข
อาจารย์ผ้ ูสอน
อ.ดร.นา้ ฝน รักขุมแก้ ว
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 2
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
20 ธันวาคม 2558

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อให้ นิสติ มีความรู้ความเข้ าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์
2. เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความหลายหลายทางชี ว ภาพของจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละการ
แพร่กระจายของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ให้ สอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
และภาคปฏิบัติการ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาอธิบายความหลากหลายของจุลินทรีย์ จานวนชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรมภายในชนิด
สภาวะแวดล้ อมและถิ่นอาศัยของจุลินทรีย์ วิวัฒนาการของจุลินทรีย์โดยเทคนิคทางชีวโมเลกุล การดารงอนุรักษ์
และการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยใช้ เทคโนโลยีท่เี หมาะสม และมีปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย
โดยให้ นิสติ ฝึ กปฏิบัติแล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุและผลตามหลักวิทยาศาสตร์
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมง

ไม่มี

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
36 ชั่วโมง

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
ด้านที่ 1
คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา
1
ท ชว 203 ค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ
ของจุลินทรีย ์

2

3

 

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

4

1

1

 



ด้านที่ 2
ความรู ้
4

1



2

3

2

2

3





4

ด้านที่ 5
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3

4

5

 

4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาเป็ นรายบุคคลหรือรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมาย
ทางอีเมล์ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่ อสนับสนุ นกิจกรรมการเรี ยน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
ผลการเรียนรู ้

2.1 มี ค วามรู้ และความเข้ าใจ
เกี่ ยวกั บ หลั ก การ และทฤษฎี ท่ี
สาคัญในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์
แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ พื้ น ฐ า น
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- จั ด ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม - ประเมิ น ความรู้ จากการตอบ
เนื้ อหาวิ ช าเนื้ อหาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ค าถามในชั้ น เรี ย นและการตอบ
และวิ ท ยาศาสตร์ พ้ ื นฐาน สาขาวิ ช า ข้ อสอบของนิสติ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอื่น ๆ
- จัดให้ มีการให้ ภาพรวมของความรู้
ก่อนเข้ าสู่บทเรียน การสรุปยา้ ความรู้
ใหม่ หลังบทเรียนพร้ อมกับเชื่อมโยง
ค วาม รู้ ให ม่ กั บ ค วาม รู้ เดิ ม ก าร
เชื่ อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่ งไปสู่อีก
วิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใช้
วิ ธี ก ารสอนที่ เ หมาะสมกั บ เนื้ อหา
สาระ
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้

วิธีการสอน

4.2 สามารถปรั บ ตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อ่ ืนทั้งในฐานะผู้นาและ
ส ม า ชิ ก ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

- ใช้ ก ารการสอนแบบกลุ่ ม ร่ ว มมื อ
ซึ่ ง ต้ องแนะน ากฎ กติ ก า มารยาท
บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของแต่ ล ะ
คนในการเรียนรู้ร่วมกัน
- มอบหมายการท างานแบบกลุ่ ม
ย่ อ ย ที่ ส ลั บ หมุ น เวี ย นสมาชิ ก กลุ่ ม
และตาแหน่งหน้ าที่ในกลุ่ม
4.3 วางตั วแ ล ะแ ส ด งค ว าม - มอบหมายการท างานแบบกลุ่ ม
คิดเห็นได้ เหมาะสมกับบาทบาท ย่ อ ย ที่ ส ลั บ หมุ น เวี ย นสมาชิ ก กลุ่ ม
หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
และตาแหน่งหน้ าที่ในกลุ่ม

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิธีการวัดและประเมินผล

- ป ระเมิ น จากพ ฤติ กรรมการ
ทางานเป็ นกลุ่ม จากแบบสอบถาม
- มอบหมายนิ สิต ประเมิ น ตนเอง
และเพื่ อนในกลุ่ ม สรุ ป ผลการ
ประเมินโดยใช้ เสียงส่วนใหญ่

- ประเมิน จากพฤติ กรรมและการ
ตอบคาถามในชั้นเรียน
- มอบหมายนิ สิต ประเมิ น ตนเอง
และเพื่ อนในกลุ่ ม สรุ ป ผลการ
ประเมินโดยใช้ เสียงส่วนใหญ่
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์

วันที่

หัวข้อ/รายละเอียด

1

12 ม.ค.59

1. บทนาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
ของจุลินทรีย ์
1.1 ความสาคัญของจุลินทรีย์
1.2 ประวัตกิ ารศึกษาเกี่ยวกับจุลชีววิทยา
1.3 โครงสร้ างเซลล์ของจุลินทรีย์
1.4 การจัดกลุ่มจุลินทรีย์
1.5 ความสาคัญของจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้ อม
บทปฏิ บั ติ การที่ 1 กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ แ ละ
วิธีการใช้
2. โปรโตซัว
4.1 การจัดกลุ่มโปรโตซัว
4.2 โครงสร้ างเซลล์ของโปรโตซัว
4.3 การเจริญและการสืบพันธุข์ องโปรโตซัว
4.4 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
บทปฏิบตั ิการที่ 2 ชนิดและสัณฐานของโปรโต
ซัว ยีสต์ และฟังไจ

13 ม.ค.59
2

19 ม.ค.59

20 ม.ค.59
3

26 ม.ค.59

27 ม.ค.59
4

2 ก.พ. 59

3 ก.พ.59

3. ฟังไจ
3.1 การจัดกลุ่มฟังไจ
3.2 โครงสร้ างเซลล์ของฟังไจ
3.3 การเจริญและการสืบพันธุข์ องฟังไจ
3.4 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
บทปฏิบตั ิการที่ 3 ชนิดและสัณฐานของราเส้น
ใย เห็ด สาหร่าย และแอคติโนไมสีท
4. สาหร่ายเซลล์เดียวสีแดงและสีเขียว
4.1 การจัดกลุ่มสาหร่ายเซลล์เดียว
4.2 โครงสร้ างเซลล์ของสาหร่ายเซลล์เดียว
4.3 การเจริญและการสืบพันธุข์ องสาหร่ายเซลล์
เดียว
4.4 ความหลากหลายทางพันธุกรรม

จานวน
(ชม.)
3

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์
พอยต์และวีดโี อ

3

2. นิสติ ทาปฏิบตั กิ ารจริงทุกคน

3

ผูส้ อน
อ.ดร.นา้ ฝน

อ.ดร.นา้ ฝน
อ.ดร.ชลินันท์
1. บรรยายโดยใช้ ส่ ือพาวเวอร์ อ.ดร.นา้ ฝน
พอยต์และวีดโี อ

3

2. นิสติ ทาปฏิบตั กิ ารจริงทุกคน

อ.ดร.นา้ ฝน
อ.ดร.ชลินันท์

3

1. บรรยายโดยใช้ ส่ ือพาวเวอร์
พอยต์และวีดโี อ

อ.ดร.นา้ ฝน

3

2. นิสติ ทาปฏิบตั กิ ารจริงทุกคน

3

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์
พอยต์และวีดโี อ

อ.ดร.นา้ ฝน
อ.ดร.ชลินันท์
อ.ดร.นา้ ฝน

สอบย่อยหัวข้อบรรยาย 1-3
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สัปดาห์

วันที่

หัวข้อ/รายละเอียด

5

9 ก.พ.59

5. ไวรัสของแบคทีเรียและอาร์เคียแบคทีเรีย
5.1 ประวัตแิ ละการจัดกลุ่มไวรัส
5.2 โครงสร้ างของไวรัส
5.3 การเจริญและการเพิ่มจานวนของไวรัส
5.4 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
บทปฏิบตั ิการที่ 4 ชนิดและสัณฐานของไวรัส

10 ก.พ.59
6

16 ก.พ.59

17 ก.พ.59
7

23 ก.พ.59

24 ก.พ.59
8

1 มี.ค.59

2 มี.ค.59

มคอ. 3

จานวน
(ชม.)
3

3

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์
พอยต์และวีดโี อ

3

3

2. นิสติ ทาปฏิบตั กิ ารจริงทุกคน

7. ไวรัสดีเอ็นเอของยูคาริโอต
7.1 การจัดกลุ่มไวรัส
7.2 โครงสร้ างของไวรัส
7.3 การเจริญและการเพิ่มจานวนของไวรัส
7.4 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
บทปฏิบตั ิ การที่ 6 การเตรียมอาหารเลี้ ยงเชื้ อ
การทาให้ปราศจากเชื้ อ
8. วิวฒ
ั นาการและระบบวิทยาของจุลินทรีย ์
8.1 วิวัฒนาการของจุลนิ ทรีย์
8.2 ระบบวิทยาของจุลนิ ทรีย์
8.3 การดารง อนุรักษ์ และการใช้ ประโยชน์โดย
ใช้ เทคโนโลยีท่เี หมาะสม
บทปฏิบตั ิการที่ 7 การแยกเชื้ อบริสุทธิ์

3

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์
พอยต์

3

2. นิสติ ทาปฏิบตั กิ ารจริงทุกคน

3

อ.ดร.นา้ ฝน

2. นิสติ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง อ.ดร.นา้ ฝน
และนาเสนอหน้ าชั้นเรียน
อ.ดร.ชลินันท์
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์ อ.ดร.นา้ ฝน
พอยต์

6. ไวรัสอาร์เอ็นเอของยูคาริโอต
6.1 การจัดกลุ่มไวรัส
6.2 โครงสร้ างของไวรัส
6.3 การเจริญและการเพิ่มจานวนของไวรัส
6.4 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
บทปฏิบตั ิการที่ 5 การสกัดดีเอ็นเอ

3

ผูส้ อน

อ.ดร.นา้ ฝน
อ.ดร.ชลินันท์
อ.ดร.นา้ ฝน

อ.ดร.นา้ ฝน
อ.ดร.ชลินันท์
1. บรรยายโดยใช้ ส่ ือพาวเวอร์ อ.ดร.ชลินันท์
พอยต์

2. นิสติ ทาปฏิบตั กิ ารจริงทุกคน

อ.ดร.นา้ ฝน
อ.ดร.ชลินันท์

สอบกลางภาคหัวข้อบรรยายที่ 4-7 (7-11 มี.ค.59)
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สัปดาห์

วันที่

หัวข้อ/รายละเอียด

9

15 มี.ค.59

9. โพรตีโอแบคทีเรีย (1)
9.1 การจัดกลุ่มโพรตีโอแบคทีเรีย
9.2 ขนาด รูปร่ างและการเรียงตัวของโพรตีโอ
แบคทีเรีย
9.3 โครงสร้ างเซลล์โพรตีโอแบคทีเรีย
บทปฏิ บ ัติ ก ารที่ 8 ชนิ ด และสัณ ฐานของ
แบคทีเรีย

16 มี.ค.59
10

22 มี.ค.59

23 มี.ค.59
11

29 มี.ค.59

30 มี.ค.59

10. โพรตีโอแบคทีเรีย (2)
10.1 การเจริ ญ และเพิ่ ม จ านวนของโพรตี โ อ
แบคทีเรีย
10.2 การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมของโพรตีโอ
แบคทีเรีย
10.3 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
บทปฏิ บ ัติ การที่ 9 การแพร่ ก ระจายของ
จุลินทรียใ์ นธรรมชาติ (1)
11. แบคทีเรียแกรมบวก
11.1 การจัดกลุ่มแบคทีเรียแกรมบวก
11.2 ขน าด รู ป ร่ างแ ล ะก ารเรี ย งตั วขอ ง
แบคทีเรียแกรมบวก
11.3 โครงสร้ างเซลล์แบคทีเรียแกรมบวก
11.4 การเจริญ และเพิ่ มจ านวนของแบคทีเรีย
แกรมบวก
11.5 การแลกเป ลี่ ยน ส ารพั น ธุ ก รรม ของ
แบคทีเรียแกรมบวก
11.6 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
บทปฏิ บ ัติ ก ารที่ 10 การแพร่ ก ระจายของ
จุลินทรียใ์ นธรรมชาติ (2)
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จานวน
(ชม.)
3

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผูส้ อน
สื่อที่ใช้
1. บรรยายโดยใช้ ส่ ือพาวเวอร์ อ.ดร.ชลินันท์
พอยต์และวีดโี อ

3

2. นิสติ ทาปฏิบตั กิ ารจริงทุกคน

3

1. บรรยายโดยใช้ ส่ ือพาวเวอร์ อ.ดร.ชลินันท์
พอยต์และวีดโี อ

3

2. นิสติ ทาปฏิบตั กิ ารจริงทุกคน

3

3

อ.ดร.นา้ ฝน
อ.ดร.ชลินันท์

อ.ดร.นา้ ฝน
อ.ดร.ชลินันท์
1. บรรยายโดยใช้ ส่ ือพาวเวอร์ อ.ดร.ชลินันท์
พอยต์และวีดโี อ

2. นิสติ ทาปฏิบตั กิ ารจริงทุกคน

อ.ดร.นา้ ฝน
อ.ดร.ชลินันท์
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สัปดาห์

วันที่

หัวข้อ/รายละเอียด

12

5 เม.ย.59

12. แบคทีเรียแกรมลบและแบคทีเรียอื่น ๆ
12.1 การจัดกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบ
12.2 ขน าด รู ป ร่ างแ ล ะก ารเรี ย งตั วขอ ง
แบคทีเรียแกรมลบ
12.3 โครงสร้ างเซลล์แบคทีเรียแกรมลบ
12.4 การเจริญ และเพิ่ มจานวนของแบคทีเรีย
แกรมลบ
12.5 การแลกเป ลี่ ยน สารพั น ธุ ก รรมของ
แบคทีเรียแกรมลบ
12.6 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
12.7 แบคทีเรียอื่น ๆ

13

14

15

มคอ. 3

จานวน
(ชม.)
3

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
ผูส้ อน
สื่อที่ใช้
1. บรรยายโดยใช้ ส่ ือพาวเวอร์ อ.ดร.ชลินันท์
พอยต์และวีดโี อ

3
1. บรรยายโดยใช้ ส่ ือ พาวเวอร์ อ.ดร.ชลินันท์
13. อาร์เคียแบคทีเรีย (1)
พอยต์และวีดโี อ
13.1 การจัดกลุ่มอาร์เคียแบคทีเรีย
13.2 ขนาด รูปร่างและการเรียงตัวของอาร์เคีย
แบคทีเรีย
13.3 โครงสร้ างเซลล์อาร์เคียแบคทีเรีย
20 เม.ย.59
สอบย่อยหัวข้อบรรยาย 8-10
3
1. บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์
อ.ดร.ชลินันท์
26 เม.ย.59 14. อาร์เคียแบคทีเรีย (2)
พอยต์และวีดโี อ
13.1 การเจริ ญ และเพิ่ ม จ านวนของอาร์ เ คี ย
แบคทีเรีย
13.2 การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมของอาร์เคีย
แบคทีเรีย
13.3 ความหลากหลายทางพันธุกรรม
3
2. นิสติ ทาปฏิบตั กิ ารจริงทุกคน
อ.ดร.นา้ ฝน
27 เม.ย.59 บทปฏิบตั ิการที่ 11 นิสิตทาโครงงานกลุ่ม
อ.ดร.ชลินันท์
3
อ.ดร.นา้ ฝน
นิสิตทาโครงงานกลุ่ม
3-4 พ.ค.,59
อ.ดร.ชลินันท์
และรายงานหน้าชั้นเรียน
สอบปลายภาคหัวข้อบรรยาย 11-14 และบทปฏิบตั ิการที่ 1-10 (9-19 พ.ค.58)
19 เม.ย.59

*กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
กาหนดการ
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน
ประเมิน
(สัปดาห์ที่)
2.1
-สอบย่อยครั้งที่ 1
4
2.1
-สอบย่อยครั้งที่ 2
13
2.1
-สอบกลางภาค
9
2.1
-สอบปลายภาค
16
-การเข้ าชั้นเรียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
ตลอดภาค
-พฤติกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน
การศึกษา
4.2, 4.3
ตลอดภาค
2.1, 4.2, 4.3 -ปฏิบัติการทดลองและเขียนรายงานผลการทดลอง
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
การศึกษา
2.1
ตลอดภาค
-Quit แลบปฏิบัติการ
การศึกษา
-การมีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และการรายงาน
5
2.1, 4.2, 4.3 หน้ าชั้นเรียน
15
-การศึ ก ษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองและจั ด ท างานที่
มอบหมาย หรือรายงานทั้งรูปแบบบุคคลและกลุ่ม

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
10%
15%
25%
5%
10%
10%
5%
10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
-สื่อและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย
-วีดีโอ
-คู่มือปฏิบัติการ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. นงลักษณ์ สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพิ นิจ. (2541). จุลชีววิทยาทัว่ ไป. กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์
แห่ง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
2. วีรานุช หลาง. (2554). จุลชีววิทยาสิง่ แวดล้อม. สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 166 หน้ า.
3. James, T. S, Anna-Louise, R. 2012. Biodiversity of microbial life: foundation of earth's
biosphere New York: Wiley-LISS.
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4. Tortora, G. J., B. R. Funke and C. L. Case. 2007. Microbiology: an Introduction. 9th ed.,
Pearson Education, San Francisco, USA.
5. Willey, J. M., Sherwood, L. M. and Woolverton, C. J. 2008. Microbiology. 7th ed., McGraw
Hill, Boston, United States. 1088 p.
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-บทความวิจัยจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่เี กี่ยวข้ องกับเนื้อหาวิชา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน 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
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป ปรับเนื้อหาให้ มีความกระชับและนางานวิจัยมาบูรณา
การกับการเรียนการสอน
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 ประกอบกับผลการเรียนรู้ของนิสติ
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5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และน าเสนอแผนการปรั บ ปรุ งรายวิช าในรายงานผลการด าเนิ น การของรายวิช า (มคอ.5) จากนั้ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่ อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพั ฒนาปรับปรุงสาหรั บใช้ ในปี การศึกษา
ถัดไป

ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร. ชลินันท์ เพ็งสุข)
วันที่รายงาน ....................................
ชื่ออาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(อาจารย์ ดร. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์)
วันที่รายงาน .................................
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