วอภ 321 จุลชีววิทยาทางอาหาร

มคอ.3

มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา วอภ 321 จุลชีววิทยาอาหาร
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
วอภ 321 จุลชีววิทยาอาหาร
FSN 321 Food Microbiology
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (2-3-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะด้ าน (วิชาเอกบังคับ)
4. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
อาจารย์ ดร. ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
อาจารย์ ดร. ธนัท อมาตยกุล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปี 3
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ทนก 101 จุลชีววิทยา และ ทนก 102 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
9. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงครั้งล่าสุด
1 สิงหาคม 2558

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับจุลินทรีย์ท่มี ีความสาคัญในอาหารทั้งด้ านที่เป็ นประโยชน์และ
เป็ นโทษ
1.2 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนมีสามารถอธิบายเกี่ยวกับการเสื่อมเสียของอาหารเนื่องจากจุลินทรีย์ การป้ องกัน และ
วิธตี รวจวัด
1.3 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารและหลักการ
ถนอมอาหาร
1.4 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความเป็ นพิษและโรคที่เกิดจากอาหารเสีย
1.5 เพื่อให้ ผ้ ูเรียนสามารถแสดงออกถึงทักษะในด้ านการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ จุลินทรีย์ในการ
ผลิตอาหาร และ การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์เพื่อการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงรูปแบบการสอน ให้ มีความหลากหลายมากขึ้น โดยการใช้ วีดีทศั น์ประกอบ รวมทั้งปรับ
หัวข้ อการสอนให้ เหมาะสมกับระยะเวลาในการสอน (จากการประเมินรายวิชาในปี ที่ผ่านมา มคอ 5)
หมวดที่ 3 หลักการและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ท่เี กี่ยวข้ องกับอาหาร การเสียของอาหาร และวิธกี ารถนอมอาหาร ความเป็ นพิษ
และการเกิดโรคเนื่องจากอาหารเสีย การควบคุม ตลอดจนสุขาภิบาลด้ านอาหาร และมีปฏิบัติการที่สอดคล้ องกับ
เนื้อหาภาคบรรยาย
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/การฝึ ก
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
30 ชั่วโมง

ไม่มี

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

45 ชั่วโมง

75 ชั่วโมง
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3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา
ด้ านที่ 1 คุณธรรม ด้ านที่ 2
และจริยธรรม
ความรู้

ด้ านที่ 3
ทักษะทาง
ปัญญา

ด้ านที่ 4
ด้ านที่ 5 การวิเคราะห์เชิง
ทักษะ
ตัวเลข การสื่อสารและ
ความสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7

วอภ 321 จุล
ชีววิทยาทาง
อาหาร



4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์จะให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์จัดเวลาให้ คาปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มโดยเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยการนัดหมาย
ทาง email ตามที่แจ้ งในเค้ าโครงรายวิชาผ่านระบบข้ อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียน (SWU
Course Syllabus)
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรมทีต่ อ้ งการพัฒนา
ผลการเรียนรู้
2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความ
ซื่อสัตย์สจุ ริต
3. มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
4. เคารพกฏระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆของรายวิชาและสังคม

วิธกี ารสอน

วิธกี ารวัดและประเมินผล

-สอดแทรกเนื้อหาในมิติทาง
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในเนื้อหาวิชาเรียน
-การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
-การเป็ นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์

-ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการ
เข้ าชั้นเรียน การส่งรายงานตามเวลา
ที่กาหนด การแต่งกาย ไม่มีการ
ทุจริตในการสอบและการทารายงาน

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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2. ความรู ้
ผลการเรียนรู้
1. นิสติ สามารถอธิบายเกี่ยวกับ
จุลินทรีย์ท่มี ีความสาคัญในอาหารทั้ง
ด้ านที่เป็ นประโยชน์และเป็ นโทษ
ความเป็ นพิษและโรคที่เกิดจาก
อาหารเสีย การเสื่อมเสียของอาหาร
เนื่องจากจุลินทรีย์ การป้ องกัน และ
วิธตี รวจวัด การควบคุมปริมาณ
จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารและ
หลักการถนอมอาหาร อย่างเป็ น
ระบบ และมีทกั ษะปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้ อง
4. ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฏระเบียบ ข้ อกาหนดทางวิชาการ
ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป

วิธกี ารสอน

วิธกี ารวัดและประเมินผล

-การสอนบรรยาย พร้ อมใช้ วิดิทศั น์ -ประเมินจาก การสอบข้ อเขียนและ
ประกอบ อภิปราย นาเสนอรายงาน การสอบปฏิบัติ
หน้ าชั้นเรียน และปฏิบัติการ
-ประเมินผลจากผลงานระหว่างภาค
การศึกษา เช่น การเขียนรายงาน
การสอบย่อย การนาเสนอรายงาน
หน้ าชั้นเรียน

-ระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม และ
นาเสนอหน้ าชั้นเรียน

3. ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้

วิธกี ารสอน

1. มีความสามารถในการค้ นหา
-การแนะนาและฝึ กกระบวนการคิด
ข้ อเท็จจริง ทาความเข้ าใจและ
ในรายวิชา
ประเมินข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิด -การมอบหมายงาน
และหลักฐานใหม่ๆจากแหล่งข้ อมูล
ที่หลากหลาย และใช้ ข้อมูลที่ได้ ใน
การแก้ ไขปัญหาหรืองานอื่นๆได้
ด้ วยตนเอง
3. สามารถช้ ความรู้ ความเข้ าใจอัน
ถ่องแท้ ทางด้ านจุลชีววิทยาอาหารใน
บริบททางวิชาชีพและวิชาการ ได้ แก่

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

วิธกี ารวัดและประเมินผล
-ประเมินจากผลงานที่ได้ รับ
มอบหมาย
-ประเมินโดยการสอบข้ อเขียนด้ วย
โจทย์ท่ตี ้ องใช้ ทกั ษะทางปัญญา
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วิธกี ารสอน

วิธกี ารวัดและประเมินผล

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

การดูแลจัดการกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร การตรวจวิเคราะห์
อาหาร การควบคุมและประกัน
คุณภาพ การวิจัย และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้ อง
4. มีทกั ษะปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
อาหาร

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับ -การทางานเป็ นกลุ่ม
มอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม
2. สามารถปรับตัวและทางาน
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้ าที่
และ ความรับผิดชอบ
5. ทักษะในการวิเคราะห์ การสือ่ สาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
วิธีการสอน
2. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสาร -มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้ น
ทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือก ข้ อมูลโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และใช้ รูปแบบของการนาเสนอที่
เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่
แตกต่างกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือก
แหล่งข้ อมูลความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

-มอบหายนิสติ ประเมินเพื่อนใน
กลุ่ม
-การส่งงานตรงต่อเวลา
-สังเกตุจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

วิธีวดั และประเมินผล
-ประเมินทักษะการสื่อสารจากการ
นาเสนอผลงานหน้ าชั้นเรียน
-ประเมินการใช้ ข้อมูลสารสนเทศ
จากรายงาน
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ผลการเรียนรู ้

วิธีการสอน

วิธีวดั และประเมินผล

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร ทางจุลินทรีย์ จาก
แหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
1.1 ภาคบรรยาย
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชัว่ โมง)
สือ่ ทีใ่ ช้

ผูส้ อน

1

บทนา
2
-วิวัฒนาการจุลินทรีย์ท่เี กี่ยวข้ องกับ
อาหาร
-ลักษณะของจุลินทรีย์ท่เี ป็ นสาย
พันธุเ์ ด่นในอาหารแต่ละชนิด

1. ชี้แจงการเรียน
อ. ธนัท
2. มอบหมายรายงาน
การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และแนะนาแหล่งสืบค้ นข้ อมูล
3. บรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ประกอบ โดยใช้ ส่อื เพาเวอร์
พอยต์

2

จุลินทรีย์ท่มี ีบทบาทในอาหาร
2
-อาหารที่เป็ นแหล่งของ
เชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ
-จุลินทรีย์ท่พี บในอาหารชนิดต่างๆ
และความสาคัญ

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ธนัท
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

3

การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร 2
ชนิดต่างๆ
-Microbial growth characteristics
-ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ธนัท
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

มคอ.3

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชัว่ โมง)
สือ่ ทีใ่ ช้

ผูส้ อน

*ปัจจัยภายใน (ตัวอาหาร)
*ปัจจัยภายนอก (สิ่งแวดล้ อม)
4

จุลินทรีย์ท่มี ีประโยชน์ในการผลิต 2
อาหาร
-จุลินทรีย์ท่ใี ช้ ในการผลิตอาหาร
หมัก
-จุลินทรีย์ท่มี ีประโยชน์ในทางเดิน
อาหารของมนุษย์

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ธนัท
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย ระดม
สมอง
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

5

จุลินทรีย์ท่ที าให้ อาหารเสื่อมเสีย 2
-ปัจจัยที่มีผลต่อจุลินทรีย์ท่ที าให้
อาหารเสื่อมเสีย
-ชนิดและความสาคัญของจุลินทรีย์
ที่ทาให้ อาหารเสื่อมเสียแบ่งตาม
กลุ่มอาหาร
-จุลินทรีย์ชนิดใหม่ๆที่พบว่าทาให้
อาหารเสื่อมเสีย (ในการเก็บรักษาที่
สภาวะต่างๆ)

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ธนัท
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

6

จุลินทรีย์ท่ที าให้ อาหารเสื่อมเสีย
-การเสื่อมเสียของอาหาร
เนื่องมาจากเอ็นไซน์ของจุลินทรีย์
-จุลินทรีย์ดัชนีเพื่อใช้ ในการบ่งชี้
การเสื่อมเสียของอาหาร

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ธนัท
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

7

การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร
2
-การควบคุมด้ วยวิธกี ารทาง
กายภาพ
-การควบคุมด้ วยวิธกี ารทางชีวภาพ

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ธนัท
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

8

การควบคุมจุลินทรีย์ในอาหาร
-การควบคุมด้ วยวิธกี ารทางเคมี

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ธนัท
พอยต์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

2
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สัปดาห์

หัวข้อ/รายละเอียด

มคอ.3

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชัว่ โมง)
สือ่ ทีใ่ ช้

ผูส้ อน

2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ
9

สอบกลางภาค

10

การควบคมจลินทรีย์ในอาหาร
2
-สุขลักษณะที่ดิในการผลิตอาหาร
(food plant sanitation)
-มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กับจุลิ นทรีย์ในอาหาร (food
standards and laws)

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ปรมาภรณ์
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

11

โรคที่เกิดจากจลินทรียในคาหาร
(microbial foodborne diseases)
- ปื จจัยที่เกี่ยวข้ อง'ในการเกิด
microbial foodborne diseases

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ปรมาภรณ์
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

12

โรคที่เกิดจากจลินทรีflในคาหาร
(microbial foodborne diseases)
-Foodborne Intoxication
-Foodborne Infections

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ปรมาภรณ์
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

13

โรคที่เกิดจากจลินทรีย่ในอาหาร
(microbial foodborne diseases)
-Food Toxicoinfections
-Opportunistic pathogens,
parasite, and algal toxins

2

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ปรมาภรณ์
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

14

โรคที่เกิดจากจลินทรีย่ในอาหาร 2
(microbial foodborne diseases)
-New and Emerging Foodborne
Pathogens
-Indicators of Bacterial

1. บรรยายโดยใช้ ส่อื เพาเวอร์ อ. ปรมาภรณ์
พอยต์
2. ยกตัวอย่างอภิปราย
3. ใช้ วิดิทศั น์ประกอบ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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สัปดาห์

มคอ.3

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
(ชัว่ โมง)
สือ่ ทีใ่ ช้

ผูส้ อน

Pathogens
15

Presentation (selected topics)

2

1. นาเสนอรายงานหน้ าชั้น
เรียน
2. ตอบช้ อซักถาม
3. อภิปราย ระดมสมอง

อ.ปรมาภรณ์
อ.ธนัท

16

Presentation (selected topics)

2

4. นาเสนอรายงานหน้ าชั้น
เรียน
5. ตอบช้ อซักถาม
6. อภิปราย ระดมสมอง

อ.ปรมาภรณ์
อ.ธนัท

17
สอบปลายภาค
1.2 แผนการสอนภาคปฏิบตั ิ
สัปดาห์ท่ี หัวข้ อ/รายละเอียด
1

2

3

4

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอนและ ผู้สอน
(ซม.) สื่อ ที่ใข้
3
บรรยายโดยใช้ ส่อื พาวเวอร์ อ. ธนัท
พอยต์
ยกตัวอย่าง อภิปราย

Introduction
-แนะนาแผนการเรียน
-ข้ อปฏิบัติในห้ องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาทาง อาหาร
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ 3
ใน อาหาร
-ความเป็ นกรด-ด่าง
-อุณหภูมิ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ 3
ใน อาหาร
-ปริมาณออกซิเจน
-ปริมาณความชื้น
จุลินทรีย์ท่เี กี่ยวข้ องกับการเสื่อมเสีย 3
ของ อาหาร
-การเสื่อมเสียของเนื้อสัตว์

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

แบบทดสอบก่อนเรียน
ฝึ กปฏิบัติการเป็ นกลุ่ม
อภิปรายกลุ่ม

อ. ธนัท

แบบทดสอบก่อนเรียน
ฝึ กปฏิบัติการเป็ นกลุ่ม
อภิปรายกลุ่ม

อ. ธนัท

แบบทดสอบก่อนเรียน
ฝึ กปฏิบัติการเป็ นกลุ่ม
อภิปรายกลุ่ม

อ. ธนัท
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5

6

7
8

9
10

11

12

13

มคอ.3

-การเสื่อมเสียของผลิตกัณฑ์นม
จุลินทรีย์ท่เี กี่ยวข้ องกับการเสื่อมเสีย 3
แบบทดสอบก่อนเรียน
อ. ธนัท
ของ อาหาร
ฝึ กปฏิบัติการเป็ นกลุ่ม
-การเสื่อมเสียของผักและผลไม้
อภิปรายกลุ่ม
-การเสื่อมเสียของธัญพืช
จุลินทรีย์ท่เี กี่ยวข้ องกับการเสื่อมเสีย 3
แบบทดสอบก่อนเรียน
อ. ธนัท
ของ อาหาร
ฝึ กปฏิบัติการเป็ นกลุ่ม
-อาหารที่มิความเป็ นกรดต่า
อภิปรายกลุ่ม
-อาหารที่มิความเป็ นกรดสูง
กรณีศึกษา
3
ระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม อ. ธนัท
(ข่าวการเรียกคืนผลิตกัณฑ์)
ตอบ ช้ อซักถาม
อภิปรายกลุ่ม
3
นาเสนอผลงานหน้ าขั้นเรียน อ. ธนัท
-นิสติ นาเสนอผลการปฏิบัติการที่ผ่าน
ตอบ ช้ อซักถาม อภิปราย
มา ให้ แก่เพื่อนร่วมขั้นเรียน
ระดมสมอง
-อภิปรายผลการทดลอง
สอบกลางภาค (งดปฏิบัติการ, ไม่มีสอบกลางภาค)
การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร
แบบทดสอบก่อนเรียน ฝึ ก อ. ปรมาภรณ์
3
-การตรวจหาจุลินทรีย์ท้งั หมดใน
ปฏิบัติการเป็ นกลุ่ม อภิปราย
อาหาร
กลุ่ม
-การตรวจวัดจานวนยีสและรา
การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร
3
-การตรวจหา E. coll และ coliform
-การตรวจหา Staphylococcus sp.
การตรวจสอบจุลินทรีย์ในอาหาร
3
-การตรวจหาจุลินทรีย์ท่สี ร้ างสปอรัใน
อาหาร
การสอบปฏิบัติ
1
มาตรฐานด้ านจุลินทรีย่ในอาหาร
2
-กาหนดมาตรฐานด้ านจุลินทรีย์ของ
ตัวอย่างอาหารที่ได้ รับ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

แบบทดสอบก่อนเรียน ฝึ ก อ. ปรมาภรณ์
ปฏิบัติการเป็ นกลุ่ม อภิปราย
กลุ่ม
แบบทดสอบก่อนเรียน ฝึ ก อ. ปรมาภรณ์
ปฏิบัติการเป็ นกลุ่ม อภิปราย
กลุ่ม
สอบปฏิบัติ
อ. ปรมาภรณ์
แบบทดสอบก่อนเรียน ฝึ ก
ปฏิบัติการเป็ นกลุ่ม อภิปราย
กลุ่ม แบบทดสอบก่อนเรียน
ระดมสมอง อภิปรายกลุ่ม
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มคอ.3

ตอบข้ อ ซักถาม เพื่อกาหนด
มาตรฐานที่ เหมาะสมกับ
ตัวอย่างอาหาร
14

15

16

มาตรฐานด้ านจุลินทรียใ์ นอาหาร
3
-กาหนดวิธกี ารตรวจสอบจุลินทรีย์ใน
อาหารตามมาตรฐาน
อภิปรายกลุ่ม
3
-นิสติ นาเสนอผลการปฏิบัติการที่ผ่าน
มา ให้ แก่เพื่อนร่วมขั้นเรียน
-อภิปรายผลการทดลอง
หยุดวันเฉลิมพระขนมพรรษา
-

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

อ. ปรมาภรณ์
นาเสนอหน้ าชั้นเรียน
นาเสนอผลงานหน้ าขั้นเรียน อ. ปรมาภรณ์
ตอบ ข้ อซักถาม อภิปราย
ระดมสมอง
-

-
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มคอ.3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
กิจกรรมการประเมิน

กาหนดการประเมิน
(สัปดาห์ที)่

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

1.2-1.4
2.1
3.1

-ทดสอบย่อย
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-การสอบปฏิบัติ

2-6, 10-12
9
17/18
13

5%
25%
25%
10%

1.2-1.4
2.4
3.1-3.4

-การอภิปราย ระดมสมอง
-การทาปฏิบัติการในชั้นเรียน

ตลอดรายวิชา

10%

2.1,2.4
4.1-4.3
5.2-5.3

-การนาเสนอผลงานหน้ าชั้น
เรียน
-การศึกษาคันคว้ าด้ วยตนเอง
-การทารายงานปฏิบัติการ

15-16 (บรรยาย) และ 10%
8,14 (ปฏิบัติ)
13
ตลอดทั้งรายวิชา
10%

1.2-1.4
4.1

-การเช้ าชั้นเรียน
ตลอดทั้งรายวิชา
-พฤติกรรมในและนอกชั้นเรียน
-การส่งงานตามเวลา
-การแต่งกาย
-ไม่มีการทุจริตในการสอบ

5%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลักที่กาหนด
-สือและพาวเวอร์พอยต์ประกอบการบรรยาย
-บทปฏิบัติการการใช้ จุลชีววิทยาทางอาหาร
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
สุมาลี เหลืองสกุล. 2527. จุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
กรุงเทพฯ.
Adams, M.R. and Moss. M.o. 1995. Food Microbiology. The Royal Society of Chemistry. Cambridge.
Forsythe, S.J. and Hayes, P.R. 1998. Food Hygiene, Microbiology, and HACCP. Aspen.
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Gaithersburg Md.
Frazier, w.c. and Westhoff, Dennfs. 1988. Food Microbiology. McGraw-Hill. New York.
George, J.B. 1989. Basic Food Microbiology. 2nd ed. Van Nostrand Reinhold. New York.
Hauschild, A.H.W. and Dodds, K.L. 1993. Clostridium botulium: ecology and control in food. Marcel
Dekker. New York.
Hayes, P.R. 1992. Food Microbiology and hygiene. Elsevier Applied Science. London Tortorello, ML.
and Gendel, S.M. 1997. Food Microbiological Analysis: New Technology. Marcel Dekker. New
York
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
-วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ที,เกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหาร
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสติ ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการ
สอน ลี่อและเทคโนโลยีท่ใี ซในการสอน การจัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิงสนับสนุนการเรียนรู้
(แบบ ปค. 003 และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
- คุณภาพรายงานกลุ่มจากการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
- ผลงานจากกิจกรรมอื่นๆ
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สินสุดภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารือปัญหาการเรียนรู้ของนิสติ เพื่อระบุ
แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์รายวิชาของนิสิต
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที,มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น ลุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับ
เนื้อหารายวิชา และประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน
และนาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้นเสนอต่อ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
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