มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
5073202 จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตร และประเภทรายวิชา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ประเภทรายวิชา : วิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์ ดร.พิทยา ใจคา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
5073203 ปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology Laboratory
8. สถานทีเ่ รียน
ห้อง ศว. 110 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
9. วันทีจ่ ัดทารายละเอียดของรายวิชา หรือวันทีม่ ีการปรับปรุ งครั้ งล่ าสุ ด
1 กรกฎาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับชนิ ดของจุลินทรี ยท์ ี่มีความสาคัญต่ออาหาร ปั จจัยที่มีผลต่อการ
เจริ ญและการเปลี่ ยนแปลงของจุลินทรี ยใ์ นอาหาร จุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุทาให้อาหารเน่ าเสี ยและจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้
เกิดโรค จุลินทรี ยท์ ี่ใช้เป็ นดัชนีบ่งชี้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
รวมทั้งอาหารชนิดต่างๆ ที่ผา่ นการหมักโดยจุลินทรี ย ์
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ในเนื้อหาที่ทนั สมัยเป็ นปั จจุบนั มากขึ้น รวมทั้งสามารถนาวิชาความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อเป็ น
พื้นฐานสาหรับการประกอบวิชาชี พได้ในอนาคต พัฒนาสื่ อการสอนเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการ
สอน

หมวดที่ 3 ส่ วนประกอบของรายวิชา
1. คาอธิบายรายวิชา
ชนิ ดของจุลินทรี ยท์ ี่มีความสาคัญต่ออาหาร ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญและการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรี ยใ์ น
อาหาร จุลินทรี ยท์ ี่เป็ นสาเหตุทาให้อาหารเน่าเสี ยและจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรค จุลินทรี ยท์ ี่ใช้เป็ นดัชนี บ่งชี้ คุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร จุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
ใน 1 ภาคการศึกษามีการเรี ยนการสอน 15 สัปดาห์ คาบละ 60 นาที โดยแบ่งดังนี้
จานวนคาบ
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
บรรยาย
สอนเสริม
ภาคสนาม/การฝึ กงาน การศึกษาด้ วยตนเอง
บรรยาย 45 ชัว่ โมง
สอนเสริ มตามความต้องการของ
ไม่มี
การศึกษาด้วยตนเอง 6
ต่อภาคการศึกษา
นักศึกษาและ/หรื อเฉพาะราย
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
90 ชัว่ โมง : สัปดาห์
3. ระบุวนั เวลาทีอ่ าจารย์ จะให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- ให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ส่วนตัว (ติดต่อเฉพาะปั ญหาเร่ งด่วน)
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ตอ้ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
หมายเหตุ : เขียนผลการเรี ยนรู้ทุกข้อตาม มคอ. 2 และ  หน้าข้อ ตาม curriculum mapping ในรายวิชานั้นๆ
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การมีคุณธรรม จริ ยธรรม ทาให้มนุษย์สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข การปลูกฝังคุณธรรมเพื่อให้
นักศึกษามีจริ ยธรรมที่ดีงามจึงก่อให้เกิดความร่ มเย็นในสังคม ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อส่ วนรวม นักศึกษาต้องมี
คุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 4 ข้อ ดังนี้
1.1.1 มีคุณธรรม จริ ยธรรม
 1.1.2 มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา
 1.1.3 มีความขยันและอดทน
1.1.4 มีความเป็ นไทย
1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมโดยเน้นในเรื่ องความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
มีความเป็ นไทย
1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การปลูกฝังให้นกั ศึกษาเคารพกฎระเบียบที่สังคมกาหนด วัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาโดยวิธีสังเกต หรื อจากผูเ้ กี่ยวข้อง
1.3.2 ประเมินจากการเข้าชั้นเรี ยน และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3.3 ประเมินจากปริ มาณการลอกการบ้านหรื อการทาทุจริ ตในการสอบ
1.3.4 ประเมินจากการร่ วมกิจกรรมในชั้นเรี ยนหรื อนอกชั้นเรี ยน
1.3.5 ประเมินจากความพร้อมเพียงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
1.3.6 ประเมินจากการทารายงาน กรณี ศึกษา หรื อทาวิจยั
2. ด้ านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
การพัฒนาความรู ้ช่วยให้นกั ศึกษาสามารถนาความรู ้ไปประกอบอาชีพ และเพื่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม นักศึกษาควรพัฒนาความรู ้อย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้
 2.1.1 มีความรู้ตามหลักวิชาการ และทฤษฎีที่สาคัญในรายวิชา
 2.1.2 มีการแสวงหาความรู ้และใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง
 2.1.3 วิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้ในศาสตร์หลักไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
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ใช้การสอนหลากหลายรู ปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี การประยุกต์ใช้และการศึกษาเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ยงั มีการจัดให้มีการเรี ยนรู ้
จากสถานการณ์จริ งโดยการฝึ กงานในสถานประกอบการและการทัศนศึกษาหรื อเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็ นวิทยากรพิเศษ
2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินการเรี ยนรู้จากการศึกษาในรายวิชา โดยผ่านการสอบข้อเขียน สอบปฏิบตั ิการ การทาแบบฝึ กหัด
การทารายงาน หรื อในลักษณะอื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงกันได้
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
การพัฒนาทักษะทางปั ญญาจะส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้เมื่อสาเร็ จ
การศึกษา การพัฒนาทักษะทางปั ญญาต้องควบคู่กบั การพัฒนาความรู ้และจาเป็ นต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรม
นักศึกษาควรพัฒนาทักษะทางปั ญญาอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้
 3.1.1 มีทกั ษะการคิด
 3.1.2 มีทกั ษะในการแก้ปัญหา
3.1.3 มีทกั ษะการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
3.2.1 สอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และส่ งเสริ มให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
3.2.2 ส่ งเสริ มการฝึ กคิดวิเคราะห์จากโจทย์ปัญหาและกรณี ศึกษา ได้แก่ วิชาสัมมนาและปั ญหาพิเศษ
3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
3.3.1 ประเมินโดยออกข้อสอบที่นกั ศึกษาต้องประยุกต์ใช้ความรู ้ในการแก้ปัญหา คิด วิเคราะห์
3.3.2 ประเมินจากผลงานการแก้ไขปั ญหาที่ได้รับมอบหมายและผลการวิจยั ในรายวิชาปั ญหาพิเศษ
3.3.3 ประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม
4. ด้ านทักษะด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
การพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส่ งผลให้นกั ศึกษาสามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กบั กลุ่มบุคคลต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นักศึกษาควรพัฒนาทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบอย่างน้อย 5 ข้อ ดังนี้
 4.1.1 มีภาวะผูน้ าและผูต้ าม
4.1.2 ร่ วมทากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
 4.1.3 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 4.1.4 มีความสามารถในการเสริ มสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและสิ่ งแวดล้อม
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4.1.5 ปรับตนเองร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
กาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็ นกลุ่มหรื อการทางานที่ตอ้ งประสานกับบุคคลอื่น ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษา
เข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม เสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ของตนเองและสิ่ งแวดล้อม
4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.3.1 ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากกระบวนการกลุ่ม
4.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.3.3 ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
4.3.4 ประเมินจากความสาเร็ จของการเข้าร่ วมโครงการเพื่อสาธารณะประโยชน์
5. ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่ งผลให้นกั ศึกษา
สามารถมีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สามารถสื่ อสารและสามารถ
ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม นักศึกษาควรพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 3 ข้อ ดังนี้
 5.1.1 มีทกั ษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.2 มีทกั ษะในการคิดคานวณ
5.1.3 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยให้นกั ศึกษาวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ผูส้ อนแนะนาวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ
งาน และตรวจแก้พร้อมให้คาแนะนา
5.2.2 มอบหมายงานที่ตอ้ งมีการสื บค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนาเสนอหน้าชั้นเรี ยนโดย
ใช้ภาษาและสื่ อที่เหมาะสม
5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3.1 ประเมินผลการเรี ยนรู้จากการแก้ไขปั ญหาโดยใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5.3.2 สังเกตจากการนาเสนอและการอภิปรายผลโดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1-2

3-5

6-8

9
10 - 12

หัวข้ อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง
สอน สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
ช นิ ด ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ มี
6
1. บรรยาย
ความสาคัญต่ออาหาร
2. อภิปราย
3. Powerpoint
4. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
5. ค้นคว้าด้วยตัวเอง
6. ทาแบบทดสอบ
ปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญและ
9
1. บรรยาย
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
2. อภิปราย
จุลินทรี ยใ์ นอาหาร
3. Powerpoint
4. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
5. ค้นคว้าด้วยตัวเอง
6. นาเสนองาน
7. ทาแบบทดสอบ
จุ ลิ นทรี ย ์ที่ เ ป็ นสาเหตุ ท าให้
9
1. บรรยาย
อาหารเน่าเสี ย
2. อภิปราย
3. Powerpoint
4. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
5. ค้นคว้าด้วยตัวเอง
6. นาเสนองาน
7. ทาแบบทดสอบ
สอบกลางภาค
จุลินทรี ยท์ ี่ทาให้เกิดโรค
9
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. Powerpoint
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ผู้สอน
อ.ดร.พิทยา ใจคา

อ.ดร.พิทยา ใจคา

อ.ดร.พิทยา ใจคา

อ.ดร.พิทยา ใจคา

6

13 - 14

จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ ใ ช้เ ป็ นดัช นี บ่ ง ชี้
คุ ณ ภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร

6

15 - 17

จุลินทรี ยท์ ี่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตอาหาร

6

รวม

45

17

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม ผลการเรียนรู้ *
ที่
1
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3
2

4. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
5. ค้นคว้าด้วยตัวเอง
6. ทาแบบทดสอบ
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. Powerpoint
4. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
5. ค้นคว้าด้วยตัวเอง
6. นาเสนองาน
7. ทาแบบทดสอบ
1. บรรยาย
2. อภิปราย
3. Powerpoint
4. เอกสารประกอบการ
บรรยาย
5. ค้นคว้าด้วยตัวเอง
6. นาเสนองาน
7. ทาแบบทดสอบ
สอบปลายภาค

กิจกรรมการประเมิน

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, วิเคราะห์กรณี ศึกษา
3.1.1, 3.1..2, 4.1.1, การค้นคว้าข้อมูล
4.1.3, 4.1.4, 5.1.1 การนาเสนอรายงาน
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อ.ดร.พิทยา ใจคา

อ.ดร.พิทยา ใจคา

กาหนดการประเมิน สั ดส่ วนของ
(สั ปดาห์ ที่)
การประเมินผล
9
30%
17
30%
ตลอดภาคการศึกษา
30%

7

การทางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุ ปบทความ
การส่ งงานตามที่มอบหมาย
3
1.1.2, 1.1.3
การเข้าชั้นเรี ยน การมีส่วนร่ วม ตลอดภาคการศึกษา
อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน
ชั้นเรี ยน การแต่งกายเมื่อเข้าชั้น
เรี ยน คุณธรรมจริ ยธรรม ได้แก่
การตรงต่อเวลา กิริยามารยาท
ซื่อสัตย์ ฯลฯ
* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้
แผนทีก่ ระจายความรับผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ (Curriculum Mapping)
รายวิชา

1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1

2

3

5073202
จุลชีววิทยาทาง   
อาหาร

เกณฑ์ ตัดสิ นผลการเรียน
เกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
U
S

4

3. ทักษะทาง
ปั ญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

1

1

2. ความรู ้
1

2

3

10%

2

3

2

3

4

5. ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3

5

          

คะแนน/ช่วงคะแนน
80 - 100
75 - 79
70 - 74
65 - 69
60 – 64
55 - 59
50 – 54
ต่ากว่า 49
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ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก
ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
ไม่เป็ นที่พอใจ
เป็ นที่พอใจ







หมายเหตุ

8

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียน
1. ตาราและเอกสารหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
ธี รพร กงบังเกิด. (2546). จุลชีววิทยาอาหาร. ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุ โลก.
นิอร โฉมศรี . (2555). จุลชีววิทยาอาหาร. สานักพิมพ์ บริ ษทั เชียงใหม่ปริ้ นท์ติง้ เชียงใหม่.
บุญศรี จงเสรี จิตต์. (2552). จุลชีววิทยาทางอาหาร. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม.
บุษกร อุตรชาติ. (2545). จุลชีววิทยาทางอาหาร. ศูนย์หนังสื อมหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา.
สาโรจน์ ศิ ริ ศัน สนี ย กุ ล . (2547). เทคโนโลยี ชี ว ภาพอาหาร กการหมัก และสิ่ งแวดล้ อ ม. ภาควิ ช า
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ.
เสาวภา คุปตภากร. (2542). จุลชี ววิทยาทางอาหาร. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา
สงขลา.
สุ ธาสิ นี นิลแสง. (2554). ผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากจุลินทรี ย.์ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี.
สุ มาลี เหลืองสกุล. (2535). จุลชีววิทยาทางอาหาร. ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ ประสานมิตร กรุ งเทพฯ.
สุ มณฑา วัฒนสิ นธุ์. (2545). จุลชีววิทยาทางอาหาร. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุ งเทพฯ.
สุ วิม ล กี รติ พิ บู ล . (2545). มาตรการป้ องกันการปนเปื้ อนของเชื้ อจุ ลิ นทรี ย ์ใ นโรงงานุ ตสาหกรรมอาหาร.
สานักพิมพ์สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุ งเทพฯ.
Martin R. Adams and Maurice O. Moss. (2008). Food Microbiology. Cromwell Press Limited, Trowbridge,
Wiltshire.
Bibek Ray. (2001). Fundamental Food Microbiology. CRC Press LLC, Boca Taton, Florida.
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทาโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนาแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- การสังเกตการณ์สอนของผูส้ อน
- ผลการสอบ
- การนาเสนองาน
3. การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
- มีผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุ งรายวิชาทุกปี หรื อ ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ตามข้อ 4
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