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มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา.ทชว 323 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทชว 323 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
BOT 323 Industrial Microbiology
2. จานวนหน่วยกิต
3(2-3-5) คือ 3 หน่วยกิต บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ศึกษาด้ วยตนเอง 5 ชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้ อน
อ. ดร. ธนัท อมาตยกุล (อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ ูสอน)
อ. ดร. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์ (อาจารย์ผ้ ูสอน)
อ. ดร. ภัคจิรัตน์ สิงหะบุตร (อาจารย์ผ้ ูสอน)
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่เรียน : ภาคการศึกษาที่ 2/2558 นิสติ ชั้นปี ที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
และผลิตภัณฑ์การเกษตร
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
25 มกราคม 2558

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ นิสติ เข้ าใจหลักการและการประยุกต์ใช้ จุลนิ ทรีย์ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
1.2 เพื่อให้ นิสติ สามารถอธิบายลักษณะจุลินทรีย์สายพันธ์เด่นๆในอุตสหกรรมต่างๆได้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1.1 เพื่อจัดเนื้อหากระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรียน
เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ทางด้ านการใช้ เชื้อจุลินทรีย์ทางอุตสาหกรรม
1.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุดมุ่งหมายของรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ

1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทบาทของจุลินทรีย์ท่มี ีความสาคัญในกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ กระบวนการ
หมัก (ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ การฆ่าเชื้ออาหารในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ) การผลิตสารชีวภาพที่สาคัญ การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตและการทาให้ บริสทุ ธิ์ การใช้ จุลนิ ทรีย์เพื่อผลิตกรดแลคติก ผลิตพลังงาน ผลิตเอ็นไซม์ ผลิต
อาหาร ผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร การใช้ เชื้อจุลินทรีย์ทางการแพทย์และสิ่งแวดล้ อมและมีปฏิบัตกิ ารที่
สอดคล้ องกับเนื้อหาภาคบรรยาย โดยให้ นิสติ ฝึ กปฏิบัติแล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เหตุและผลตามหลัก
วิทยาศาสตร์
2. จานวนชัว่ โมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย 30 ชั่วโมง การฝึ กปฏิบัติ 45 ชั่วโมง การศึกษาด้ วยตนเอง 75 ชั่วโมง
3. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัด
หมายทาง email ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียน (SWU Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
มีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพเนื่องจากเป็ นศาสตร์ท่สี ามารถนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ท้งั
เพื่อการสร้ างสรรค์และการทาลาย
1.2 วิธกี ารสอน
ใช้ ตวั อย่างประกอบการอภิปรายเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับผลกระทบของการใช้
เชื้อจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
1.3 วิธกี ารประเมินผล
สังเกตุจากการแสดงความคิดเห็นและการตอบคาถาม
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. ความรู ้
2.1 ความรู้ท่ตี ้ องได้ รับ
2.1.1 มีความรู้ ความเข้ าใจทั้งทฤษฎีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหา สาระที่ศึกษา
2.1.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในเรื่องของจุลินทรีย์และการใช้ จุลินทรีย์ท่เี กี่ยวข้ องกับการใช้ จุลนิ ทรีย์
ในอตสาหกรรม
2.2 วิธกี ารสอน
สอนหลักการและทฤษฎี พร้ อมแบบฝึ กหัดหรือปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับเนื้อห
2.3 วิธกี ารประเมินผล
ประเมินผลจากการทดสอบและแบบฝึ กหัด
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 สามารถใช้ ความรู้ความเข้ าใจในการเลือกใช้ เทคโนโลยีชีวภาพรูปแบบที่เหมาะสม รวมถึง
สามารถเลือกใช้ เครื่องมือ วิธกี าร อุปกรณ์ การวิเคราะห์ได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสมกับสถานการณ์
3.1.2 สามารถนาความรู้ด้านเทคโนโลยีชีวภาพรวมทั้งความรู้ท่ไี ด้ จากการฝึ กปฏิบัตมิ าประยุกต์ใน
ระบบการผลิต การรักษาสภาพสิ่งแวดล้ อม การบริการและการวางแผนในการแก้ ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
ชีวภาพได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธกี ารสอน
การบรรยายและการฝึ กปฏิบัตทิ างด้ านการใช้ จุลินทรีย์ในอตสาหกรรมต่างๆ
3.3 วิธกี ารประเมินผล
การทาแบบฝึ กหัดหรือการสอบการทาแบบฝึ กหัดหรือการสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.1.1 มีความรับผิดชอบในการองค์ความรู้ และรับผิดชอบต่องานที่ได้ รับมอบหมาย ทั้งงาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
4.1.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้พัฒนาตนเอง และสังคมอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธกี ารสอน
4.2.1 การมอบหมายงานกลุ่ม
4.2.2 การทดสอบก่อนเข้ าทาปฏิบัติการ
4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากงานกลุ่ม
4.3.2 การทดสอบก่อนเข้ าเรียนปฏิบตั ิการ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ไม่มี
5.2 วิธกี ารสอน
ไม่มี
5.3 วิธกี ารประเมินผล
ไม่มี
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
แผนการสอนภาคบรรยาย
สัปดาห์ หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนารายวิชา และ แบ่งกลุ่ม

2

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
2
แนะนารายวิชา และ บรรยาย
เกี่ยวกับเชื้อจุ ลนิ ทรีย์ใน
อุตสาหกรรม
2
บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด
2
บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด
2
บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด
2
บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด
สอบย่อยครั้งที่ 1
2
บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด

ผู้สอน
อ. ดร.
ปรมาภรณ์

5

ถังหมัก และ การฆ่าเชื้ออาหาร
ในถังหมัก
เมตาบอลิซึม สารอาหาร และ
สภาวะ
เทคนิคการเก็บเกี่ยวผลผลิต
และการทาให้ บริสทุ ธิ์ต่าง
การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์

6

สอบย่อยครั้งที่ 1
การผลิตเชื้อ Probiotic

7

การผลิตกรดอินทรีย์

2

บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด

อ. ดร.
ปรมาภรณ์

8

การผลิตอาหารหมัก

2

อ. ดร. ธนัท

9

การผลิตอาหารหมัก

2

10

การใช้ เชื้อจุ ลนิ ทรีย์ในการผลิต
เอ็นไซม์

2

บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด
บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด
บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด

3
4

11

สอบย่อยครั้งที่ 2
การใช้ เชื้อจุ ลนิ ทรีย์ในการผลิต

2

สอบย่อยครั้งที่ 2
บรรยาย อภิปราย และ ให้

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ. ดร. ภัคจิ
รัตน์
อ. ดร. ภัคจิ
รัตน์
อ. ดร. ภัคจิ
รัตน์
อ. ดร. ธนัท

อ. ดร.
ปรมาภรณ์

อ. ดร. ธนัท
อ. ดร.
ปรมาภรณ์
อ. ดร. ธนัท
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พลังงาน

แบบฝึ กหัด

12

การใช้ เชื้อจุ ลนิ ทรีย์ในการผลิต
สารชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้ อม

2

บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด

อ. ดร.
ปรมาภรณ์

13

การใช้ เชื้อจุ ลนิ ทรีย์ในทาง
การแพทย์
การนาเสนอรายงานหน้ าชั้น
เรียน

2
2

บรรยาย อภิปราย และ ให้
แบบฝึ กหัด
นาเสนอหน้ าชั้นเรียน

อ. ดร. ภัคจิ
รัตน์
อ. ดร.
ธนัท/อ. ดร.
ปรมาภรณ์/
อ. ดร. ภัคจิ
รัตน์

15

การนาเสนอรายงานหน้ าชั้น
เรียน

2

นาเสนอหน้ าชั้นเรียน

อ. ดร.
ธนัท/อ. ดร.
ปรมาภรณ์/
อ. ดร. ภัคจิ
รัตน์

16

สอบปลายภาค

2

สอบปลายภาค

14

แผนการสอนภาคปฏิบัติ
สัปดาห์ หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
1
แนะนารายวิชา และ แบ่งกลุ่ม

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชั่วโมง) สื่อที่ใช้
3
แนะนารายวิชา กฏระเบียบ
และ ทาความเข้ าใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
3
ทารายงาน/ศึกษาด้ วยตนเอง

ผู้สอน

3

ฝึ กปฏิบัตกิ าร

4

ศึกษาการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและ 3
หัวเชื้อสาหรับการหมักในถังหมัก

ฝึ กปฏิบัตกิ าร

5

ศึกษาการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อและ 3
หัวเชื้อสาหรับการหมักในถังหมัก

ฝึ กปฏิบัตกิ าร

อ. ดร.
ภัคจิ
รัตน์
อ. ดร.
ภัคจิ
รัตน์
อ. ดร.
ภัคจิ
รัตน์

6

Lab discussion (ครั้งที่ 3-5)

อภิปรายผลการทดลอง

2
3

ศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ชีวภาพ
ศึกษาส่วนประกอบของถังหมักและ
การควบคุมถังหมัก

3

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ. ดร.
ปรมา
ภรณ์
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มคอ. 3

7

การผลิต Probiotic

3

ฝึ กปฏิบัตกิ าร

8
9

สอบกลางภาค
การผลิตกรดแลคติก

3
3

สอบกลางภาค

10

การผลิตโยเกิร์ต

3

ฝึ กปฏิบัตกิ าร

11
12

Lab discussion (ครั้งที่ 6,9-10)
การผลิตเอ็นไซม์ Cellulase

3
3

อภิปรายผลการทดลอง
ฝึ กปฏิบัตกิ าร

13

การผลิตเอทธานอล

3

ฝึ กปฏิบัตกิ าร

14

การใช้ จุลนิ ทรีย์ EM เพื่อบาบัดนา้
เสีย

3

ฝึ กปฏิบัตกิ าร

15
16

Lab discussion (ครั้งที่ 12-14)
การใช้ ประโยชน์จากจุลินทรียท์ าง
การแพทย์
สอบปลายภาค

3
3

อภิปรายผลการทดลอง
ทารายงาน/ศึกษาด้ วยตนเอง

3

สอบปลายภาค

17

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู้
กิจกรรมการประเมิน
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์

สังเกตุจากการแสดงความคิดเห็น
และการตอบคาถาม
แบบฝึ กหัด
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รายงายการศึกษาด้ วยตนเอง
(รายบุคคล)
รายงาน (ปฏิบัติกลุ่ม)
การอภิปรายการทดลอง (ปฏิบัติ)
การมอบหมายงานกลุ่ม และการ

กาหนดการ
ประเมิน (ครั้งที่)
การสอนภาค
บรรยาย
2-7, 10-11
8
17
2 และ 16
(ปฏิบัต)ิ
3-5,7, 9-10,
12-15 (ปฏิบัติ)
6, 11 (ปฏิบัต)ิ
14 (บรรยาย)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ. ดร.
ปรมา
ภรณ์
อ. ดร.
ปรมา
ภรณ์
อ. ดร.
ธนัท
อ. ดร.
ธนัท
อ. ดร.
ธนัท
อ. ดร.
ปรมา
ภรณ์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%
5%
25%
25%
10%
15%
5%
5%
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ระหว่างบุคคลและ
นาเสนอ
ความรับผิดชอบ
การประเมินจากสมาชิกกลุ่ม
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

มคอ. 3

15 (บรรยาย)

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
Waites, M.J. (2001). Industrial microbiology : an introduction. Blackwell Science, Oxford
( Central library ชั้น 6)
El-Mansi, E.M.T., Bryce, C.F.A., Demain, A.L., Allman, A.R. (2007). Fermentation
microbiology and biotechnology. CRC/Taylor & Francis, Boca Raton.
Glazer, A.N., Nikaido, H. (2008). Microbial biotechnology :fundamentals of applied
microbiology . Cambridge University Press, New York
Herren, R.V. (2013). Introduction to biotechnology :an agricultural revolution. Delmar
Cengage Learning, Australia.
Khan, F.A. (2012). Biotechlogy fundamentals. CRC Press, Boca Raton
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้ อมูลต่างๆและเว็บไซต์ท่มี ีเนื้อหาที่เกี่ยวข้ อง
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ในฐานข้ อมูลต่างๆและเว็บไซต์ท่มี ีเนื้อหาที่เกี่ยวข้ อง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นิสิต ประเมินประสิทธผิลของรายวิชา เกี่ยวกับความรูค้ วามสามารถของผูส้ อน วิธีการ
จัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิงสนับสนุ นการเรียนรู(้ แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู ้ และให้
นิสิตให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
3. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
- คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
- ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
4. การปรับปรุงการสอน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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