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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน/วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0404221 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร
2. จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 (2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเอกบังคับ หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
4.2 อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.ธิดารัตน์ จุทอง
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาปลาย 2560 นิสิตชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
0207241 และ 0207291
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7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
18 มกราคม 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ผู้เรียน
1.1 ทราบความสาคัญของจุลินทรีย์ในอาหาร และเข้าใจปัจจัยที่มผี ลต่อการเจริญของจุลินทรีย์ในอาหาร
1.2 เข้าใจกลไกและผลของกระบวนการแปรรูปต่อจุลินทรีย์ในอาหาร
1.3 ทราบการจาแนกกลุ่มจุลินทรียก์ ่อโรค โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่งปนเปื้อน ตลอดจนวิธีควบคุม
และป้องกัน
1.4 ทราบกลุ่มจุลินทรีย์ทที่ าให้อาหารเน่าเสีย การเปลี่ยนแปลงของอาหารเนือ่ งจากจุลินทรีย์ แหล่งปนเปื้อน
ตลอดจนวิธีควบคุมและป้องกัน
1.5 เข้าใจการประเมินคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์และการวิเคราะห์จลุ ินทรีย์ในอาหาร
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภท ปัจ จัยที่มี ผลต่อการเติบ โตและการอยู่รอดของจุลินทรีย์ในอาหาร แหล่งการปนเปื้อนและ
ผลกระทบของกรรมวิธีก ารผลิต อาหารต่อ จุ ลิน ทรีย์ บทบาทของจุลิ น ทรีย์ ในการท าให้อ าหารเน่ าเสี ยและการ
ป้องกัน ชนิดและสมบัติของจุลินทรีย์ก่อโรค การป้องกันและควบคุมจุลินทรีย์ตามมาตรฐานของอาหารด้านจุลินทรีย์
2. หัวข้อและจานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง
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30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

-

60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ สุภาพ
อ่อนน้อมถ่อมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง
 1.1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเองและสังคม
1.1.3 ตระหนักและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชน
1.1.4 มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
-ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นิสิตมีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับคุณธรรม จริยธรรม ในชั้นเรียนในโอกาสต่างๆ
-ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างกรณีที่นิสิตมีการทุจริตต่อการสอบและมีการอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน
-อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ให้ความสาคัญ ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีวินัยเรื่ องเวลา การเปิด
โอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนิสิต เป็นต้น
1.3 วิธีการประเมิน
-ประเมิ น ผลจากพฤติ ก รรมที่ แสดงออกในชั้ นเรีย นของนิสิ ตที่ เกี่ ย วข้องทางด้านคุณ ธรรมและ
จริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอาจารย์
-การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
-นิสิตประเมินตนเองก่อน
-การอภิปรายร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องในชั้นเรียน/กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น
2. ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องพัฒนา
 2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
 2.1.2 มีโลกทั ศน์ที่กว้างไกล สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ไปประยุกต์เพื่อพัฒ นาตนเองและ
สังคมได้
 2.1.3 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ เช่น ความรู้ความเข้าใจด้ านเคมีอาหาร จุลชีววิทยา
ทางอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลและการทาวิจัย
2.1.4 มี ค วามรู้ ใ นสาขาวิ ช าอื่ น เช่ น วิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ การบริ ห ารจั ด การ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2.2 วิธีการสอน
-ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง โดยเน้นให้นิสิต
หาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมและการค้นคว้าทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น
-วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขจากกรณีศึกษา
-การถาม-ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน
2.3 วิธีการประเมิน
-การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
-ทารายงานกลุ่ม
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
3.1.1 มี ก ระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ คิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ด
แก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
 3.1.2 มี ความมุ่ งมั่ น ใฝ่ รู้ เพื่ อการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต และสามารถน าความรู้ ไปเชื่ อมโยงกั บภู มิ ปั ญญา
ท้องถิ่นเพื่อสร้างสรรค์สังคม
 3.1.3 สามารถสืบค้น ตีความข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไม่ต้องอาศัย
คาแนะนา
 3.1.4 สามารถใช้ ทัก ษะและความรู้ ความเข้าใจอัน ถ่อ งแท้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ ในด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ
3.2 วิธีการสอน
-ฝึกตอบปัญหาในชั้นเรียนและแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและระดมสมองในการแก้ไขปัญหา จาก
กรณีศึกษาตามประเด็นปัญหาที่ได้กาหนดไว้ โดยผู้เรียนจะต้องกาหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทาง
ปฏิบัติที่มีความน่าเชื่อถือและความเป็นไปได้
-ให้วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ของกรณีศึกษา
-มอบหมายงานกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมิน
-ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม
-การเขียนรายงาน
-การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
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 4.1.1
 4.1.2
 4.1.3
 4.1.4
 4.1.5

เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้คุณค่าแก่ตนเองและผู้อื่น
มีจิตอาสาและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกของชุมชนและสังคม
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

4.2 วิธีการสอน
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การทางานเป็นกลุ่ม การ
แสดงบทบาทสมมติ และการทางานเป็นทีม เป็นต้น
-มอบหมายงานกลุ่มตามกิจกรรมทีม่ อบหมาย
4.3 วิธีการประเมิน
-การประเมินส่วนร่วมในชั้นเรียน
-การประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่ม/การปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
-ให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเองและประเมินบุคคลอื่นด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความ
รับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
5.1 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีที่ต้องพัฒนา
 5.1.1 มีความสามารถในการสืบค้นรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็น นาเสนอและ
สื่อสารโดยใช้ภาษาประจาชาติและภาษาที่สองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน
 5.1.3 สามารถระบุ เข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอาหาร จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.2 วิธีการสอน
-ใช้เอกสารประกอบการบรรยาย (PowerPoint) ที่น่าสนใจ ชัดเจนง่ายต่อการติดตามทาความเข้าใจ
ประกอบการสอนในชั้นเรียน
-การสอนโดยการนาข้อมูล รูปภาพต่างๆ ที่ได้จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพื่อกระตุ้นให้นิสิต
เห็นประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอข้อมูลและสืบค้นข้อมูล
-การแนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล
-การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
-การมอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปแบบเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
-กรณีศึกษาเพื่อใช้เชื่อมโยงกับวิธีการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่ได้เรียนจากชั้นเรียน
5.3 วิธีการประเมิน
-ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
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-ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
-ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ด้านคุณภาพชีวิต
6.1 คุณภาพชีวิตที่ต้องพัฒนา
 6.1.1 รู้วิธีการดูแล รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม อารมณ์ และปัญญา
 6.1.2 มีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อการรับรู้ถึงความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
 6.1.3 สนใจใฝ่รู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
 6.1.4 ตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6.1.5 มีความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพและสามารถนาไปใช้ในชีวิตอย่างสมสมัย
6.2 วิธีการสอน
- ใช้ก ารสอนให้ผู้เ รีย นตระหนัก ถึง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีอ าหารกับ
คุณค่าของธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ให้วิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ของกรณีศึกษา
6.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินแนวคิดในการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
- ให้ผู้เรียนเป็นผูป้ ระเมินตัวเอง และประเมินบุคคลอืน่ ด้านการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติ อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
ชี้แจงรายละเอียดวิชา
บทที่ 1 บทนา
- ความห ม ายแล ะความ ส าคั ญ ขอ ง
จุลินทรีย์ในอาหารและการถนอมอาหาร
- บทบาทของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม
อาหาร

จานวน
กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช้
1
-บรรยายเนื้อหารายวิชาที่
จะต้องเรียนในรายวิชานี้
-แนะนาวิธีการและแหล่ง
สืบค้นข้อมูล
-บรรยายใช้สื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย

ผู้สอน
ดร. ธิดารัตน์
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1-2
บทที่ 2 การเจริญของจุลินทรีย์
- การแบ่งตัวของจุลินทรีย์
- ระยะการเจริญของจุลินทรีย์
- การคานวณการเพิ่มประชากรของ
จุลินทรีย์
2-4

5-7

บทที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของ
จุลินทรีย์
- ปัจจัยภายใน (intrinsic factors) ได้แก่
สารอาหาร พีเอช ปริมาณน้าอิสระ ค่ารี
ดอกซ์โพเทนเชียล สารเคมี และอื่นๆ
- ปัจจัยภายนอก (extrinsic factors)
ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ สภาพ
บรรยากาศ

จานวน
กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช้
2
-บรรยายใช้สื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
- การบ้าน/แบบฝึกหัด
5

-บรรยายใช้สื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอย่าง

ผู้สอน
ดร. ธิดารัตน์

ดร. ธิดารัตน์

สอบกลางภาคครั้งที่ 1 (20%)
บทที่ 4 ผลของกระบวนการแปรรูปต่อ
6
-บรรยายใช้สื่อ power
ดร. ธิดารัตน์
จุลินทรีย์ในอาหาร *
point และเอกสาร
- การใช้อุณหภูมิสูง
ประกอบการสอน
- การใช้อุณหภูมิต่า
-ซักถามและอภิปราย
- การทาแห้ง
- มอบหมายงานกลุ่มโดย
- การใช้สารเคมี
การนาเสนอ/ส่งรายงาน
- การฉายรังสี
เกี่ยวกับการอ่านงานวิจัย
- การดัดแปลงบรรยากาศ
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับผล
- hurdle technology
ของกระบวนการแปรรูป
ต่อจุลทิ รีย์
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
9-11 บทที่ 5 จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
- การจาแนกประเภทของจุลินทรีย์ก่อ
โรค: infection, toxicoinfection,
intoxication
- สายพันธุ์จลุ ินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค ซึ่ง
ครอบคลุมหัวข้อ: อาการทีส่ าคัญ แหล่ง
การปนเปื้อน การควบคุมและป้องกัน

12-14

จานวน
กิจกรรมการเรียนการ
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช้
6
-บรรยายใช้สื่อ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
-ซักถามและอภิปราย
-การยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาจากข่าวการ
เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
จากจุลินทรีย์
- มอบหมายงานเป็นกลุม่
สอบกลางภาคครั้งที่ 2 (30%)
บทที่ 6 จุลินทรีย์ที่ทาให้อาหารเน่าเสีย
3
-บรรยายใช้สื่อ power
เรี ย น รู้ แ ห ล่ ง ก า ร ป น เปื้ อ น ก า ร
point และเอกสาร
เป ลี่ ยน แ ป ลงขอ งอ าห ารเนื่ อ งจ าก
ประกอบการสอน
จุลิ นทรีย์ การควบคุม และป้ อ งกั น โดย
-ซักถามและอภิปราย
แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ อาหาร/
-การยกตัวอย่างและ
วัตถุดิบ ได้แก่
กรณีศึกษา
- เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์น้า
- นม
- ไข่
- ผักและผลไม้
3
- แป้งและธัญพืช
- อาหารกระป๋อง

ผู้สอน
ดร. ธิดารัตน์

ดร. ธิดารัตน์
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สัปดาห์
จานวน
กิจกรรมการเรียนการ
หัวข้อ/รายละเอียด
ผู้สอน
ที่
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที่ใช้
15-16 บทที่ 7 การประเมินคุณภาพทางด้าน
4
-บรรยายใช้สื่อ power
ดร. ธิดารัตน์
จุลินทรีย์และการวิเคราะห์จุลินทรีย์ใน
point และเอกสาร
อาหาร
ประกอบการสอน
- มาตรฐานอาหารทางด้านจุลินทรีย์
-ซักถามและอภิปราย
- เทคนิคการวิเคราะห์จลุ ินทรีย์แบบ
-การยกตัวอย่างและ
ดั้งเดิม: ทางตรงและทางอ้อม
กรณีศึกษา
- ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในการ
วิเคราะห์จุลินทรีย:์ general purpose
medium, elective medium,
selective medium, differential
medium
17-18
สอบปลายภาค (25%)
*เนื้อหาการเรียนการสอนบางส่วนได้บูรณาการจากโครงการวิจัยเรื่อง
Siriluk Chuapong, Prapatsaraporn Thammasang and Thidarat Juthong. 2013. Enrichment of
Aloe vera cubes with Lactobacillus casei by vacuum impregnation. The 5th
International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural
Products (Poster). August 21-23, 2013, Khon Kaen, Thailand.
Thidarat Juthong, Ratchaneekorn Boonsri and Jutharat Saithanu. 2014. Enrichment of dried
Carissa carandas with Lactobacillus casei by vacuum impregnation. 18th World
Congress on Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food and Nutrition fir Health and
Wellness”. December 1-3, 2014, Ubon Ratchathani, Thailand.
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2. แผนประเมินการเรียนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน

ลักษณะการประเมิน
(เช่น สอบ รายงาน โครงงาน ฯลฯ)

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1.1.1 1.1.2 1.1.4
1.1.5 4.1.1 4.1.2

การประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบ การเข้าชั้นเรียน ความสนใจ
ในการเรียน การแต่งกายถูกระเบียบ

1-16

2.1.1 2.1.2 2.1.3
2.1.4 3.1.1 3.1.2
3.1.3 3.1.4
2.1.3 2.1.4 3.1.3
3.1.4 4.1.1 4.1.2
5.1.2 5.1.3
2.1.3 2.1.4 3.1.1
3.1.3 3.1.4
2.1.3 2.1.4 3.1.1
3.1.3 3.1.4

การทดสอบย่อย อภิปรายและการแก้ไข
ปัญหาในกรณีศึกษา
รายงานกลุ่ม ส่งรายงานตรงเวลาที่กาหนด
การบ้าน/แบบฝึกหัด
การสอบกลางภาค ครั้งที่ 1 และครัง้ ที่ 2
การสอบปลายภาค

สัดส่วนของ
คะแนนที่ หมายเหตุ
ประเมิน
5%

1-16

5%

15

15%

8 และนอกเวลา

50%

17-18

25%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
สุ ม ณ ฑ า วั ฒ น สิ น ธุ์ . 25 4 5 . จุ ล ชี ววิ ท ย าท างอ าห าร : F o o d M ic ro b io lo gy. โรงพิ ม พ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 454 น.
Garbutt, J. 1997. Essentials of Food Microbiology. Arnold, London. 251 p.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
บุษกร อุตรภิชาติ. 2545. จุลชีววิทยาทางอาหาร. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา. 425 น.
สุมณฑา วัฒนสินธุ์. 2543. ความปลอดภัยอาหาร (การใช้ระบบ HACCP) สานักพิมพ์ ส.ส.ท. 399 น.
สุมาลี เหลืองสกุล. 2541. จุลชีววิทยาทางอาหาร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. พิมพ์ครัง้ ที่
4. กรุงเทพฯ. 248 น.
Adams, M.R. and M.O.Moss. 1995. Food Microbiology. The Royal Society of Chemistry,
Cambridge. 398 p.
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Wood, B.J.B. 1998. Microbiology of Fermented Foods Volume I. 2nd ed. Blackie
Academic & Professional, London. 440 p.
Wood, B.J.B. 1998. Microbiology of Fermented Foods Volume II. 2nd ed. Blackie
Academic & Professional, London. Pp. 441-852.
2. 3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
หนังสือต่างประเทศ วารสารภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับจุลชีววิยาใน
อุตสาหกรรมอาหาร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแปรรูปอาหาร การใช้
ประโยชน์ของจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น รวมทั้งเวบไซด์ในการหาข้อมูล
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ผู้เรียนประเมิ นประสิทธิผ ลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีก ารสอน การจัดกิจ กรรมในและนอกห้องเรียน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
รายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการ และการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เรียน (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
3. การปรับปรุงการสอน
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิท ธิผ ลของรายวิชา แล้วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. ก าหนดทุ กภาคการศึ กษา
ภาควิชากาหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในชั้นเรียน และมอบหมายให้อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชา
เพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนและร่วมหาแนวทางแก้ไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการสอนทาหน้าทีท่ วนสอบผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนในรายวิชา โดยการสุ่ม
ประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60 % ของ
รายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา โดยประเมินความ
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สอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในรายวิชา ความเหมาะสมของการให้คะแนนในกระดาษคาตอบ
และการให้ระดับคะแนน
3. 5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
4.
กรรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยผู้เรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริห ารหลัก สูตร รายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการ
ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และ
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพั ฒนาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เสนอต่อที่ ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ในปีการศึกษาถั ดไป

14

