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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรD 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  วิทยาศาสตรDและเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขNอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :   10-104-201   จุลชีววิทยา 
            (Microbiology) 
2.  จํานวนหน8วยกิต  :   3 (3-0- 6) 
  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป�นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ   
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิทยาศาสตร)ท่ัวไป 
 - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทียบโอน) สมทบ 

 
4.  อาจารยDผูNรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยDผูNสอน :  
 4.1  อาจารยDผูNรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย)ศิรินุช ด0วงสุข 

สถานท่ีติดต3ออาจารย)  : ห0องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388   E-mail.  Sirinut_som@hotmail.com 
 4.2  อาจารยDผูNสอนรายวิชา 
  2)  )  อาจารย)ศิรินุช ด0วงสุข 

สถานท่ีติดต3ออาจารย)  : ห0องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388   E-mail.  Sirinut_som@hotmail.com 
 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปWท่ีเรยีน  :  ภาคการศึกษา 2/2556  ชั้นปPท่ี  2   
6.  รายวิชาท่ีตNองเรียนมาก8อน  :  ไม3มี 
7.  รายวิชาท่ีตNองเรียนควบคู8กัน  :  10-104-202 ปฏิบัติการจุลชีวิทยา 
8.   สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร)   
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล8าสุด  :   30 ตุลาคม 2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ8งหมายและวัตถุประสงคD 
 

1.   วัตถุประสงคDของรายวิชา   :  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล0ว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีต0องการในด0าน
ต3าง ๆ  ดังนี้  

1.1  มีความรู0 ความเข0าใจเก่ียวกับลักษณะท่ัวไป การเจริญเติบโต รวมถึงพันธุศาสตร)ของจุลินทรีย) 
1.2  สามารถจําแนกชนิดของจุลินทรีย)ได0  
1.3  มีความรู0 ความเข0าใจเก่ียวกับจุลินทรีย)ท่ีทําให0เกิดโรค รวมถึงกลไกการต3อต0านเชื้อโรคของร3างกาย 
1.3  สามารถควบคุมจุลินทรีย)โดยวิธีต3างๆ ได0 

    1.4  สามารถนําความรู0ทางด0านจุลชีววิทยาไปประยุกต)ใช0ในชีวิตประจําวันได0 
 
2.  วัตถุประสงคDในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  จัดการเรียนการสอนในรายวิชาจุลชีววิทยาให0มี
ประสิทธิภาพและสอดคล0องกับแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบต3อผลการเรียนรู0จากหลักสูตรต3อรายวิชา 
(Curriculum Mapping) เพ่ือให0เหมาะสมกับผู0เรียนและผู0เรียนได0รับประโยชน)สูงสุด 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา   

ลักษณะท่ัวไปของจุลินทรีย) เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร) การเติบโตของจุลินทรีย) การจําแนก
จุลินทรีย) จุลินทรีย)ท่ีทําให0เกิดโรค ภูมิคุ0มกันของร3างกายต3อเชื้อโรค การควบคุมจุลินทรีย)โดยวิธีทางเคมีและ
ฟ]สิกส) จุลชีววิทยาสิ่งแวดล0อมและประยุกต)   
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชNต8อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย          48 ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงฝ_กปฏิบัติการ     -  ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด0วยตนเอง  6  ชั่วโมง ต3อสัปดาห) 
 จํานวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา    -  ชั่วโมง   
3.  จํานวนช่ัวโมงต8อสัปดาหDท่ีอาจารยDใหNคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก8นักศึกษาเป7นรายบุคคล    
     3.1 วันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 16.20 - 17.20 น. ห0องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร)และ 
        เทคโนโลยี  โทร 086-4884388 
  

หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูNของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรูN 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ดNานคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ตNองพัฒนา(Ethics and 
Moral)  
1.1 มีวินัย ตรงต3อเวลา รู0จัก

1. มีการชี้แจงรายละเอียดของ
วิชา กฎเกณฑ)ต3างๆ และทํา
ข0อตกลงร3วมกันเพ่ือให0การเรียน
การสอนดําเนินไปด0วยความมี

1. ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข0าชั้นเรียน การส3ง
งานตามกําหนดระยะเวลาท่ี
มอบหมาย และการทํากิจกรรมกลุ3ม 
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การพัฒนาผลการเรียนรูN 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

กาลเทศะ มีสัมมาคารวะ (หลัก) 
1.4 มีความซ่ือสัตย) สุจริต มี
จรรยาบรรณ (หลัก) 

ระเบียบเรียบร0อย รวมถึงการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
2. ให0ความสําคัญในเรื่องวินัย 
การตรงต3อเวลา การส3งงาน
ภายในเวลาท่ีกําหนด กาลเทศะ
และสัมมาคารวะ 

2. ประเมินจากงานท่ีมอบหมายให0
นักศึกษา เช3น การทํารายงาน การ
อ0างอิง 
3. ไม3ลอกข0อสอบ และแบบฝ_กหัด
และงานท่ีได0รับมอบหมาย 

2.  ดNานความรูNท่ีตNองไดNรับ
(Knowledge) 
2.1 มีความรู0และความเข0าใจ
เก่ียวกับหลักการและทฤษฎีด0าน
วิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข0อง (หลัก) 
2.3 สามารถวิเคราะห)ปcญหาทาง
วิทยาศาสตร)และหาแนว
ทางแก0ไขปcญหาได0อย3างเหมาะสม 
(รอง) 

1. สอนแบบบรรยายประกอบ
สื่อการนําเสนอและเป]ดโอกาส
ให0ผู0เรียนได0แสดงความคิดเห็น
2. สอนแบบการอภิปรายกลุ3ม 
3. ให0ทําแบบฝ_กหัดเพ่ือเพ่ิม
ความเข0าใจ  
4. ศึกษาค0นคว0าเพ่ิมเติมจาก
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ตํารา และเว็บไซต) 
5. มอบหมายให0นักศึกษาทํา
รายงานและนําเสนอหน0าชั้น
เรียน 

 

1. ประเมินจากการถามตอบ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
2. ประเมินจากการทําแบบฝ_กหัด 
3. ประเมินจากรายงานและการ
นําเสนอหน0าชั้นเรียน  
4. ประเมินจากการสอบกลางภาค 
สอบปลายภาค และการทดสอบหลัง
เรียน 

3.  ดNานทักษะทางป_ญญาท่ีต0อง
พัฒนา(Cognitive Skills)  
3.1 สามารถค0นคว0าหาความรู0
ด0านวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี
เพ่ิมเติมจากแหล3งเรียนรู0ใน
ท0องถ่ินหรือแหล3งข0อมูลท่ี
หลากหลายได0ด0วยตนเอง (หลัก) 

3.2 คิดวิเคราะห) และแปล
ความหมายข0อมูลท่ีได0จาก
การศึกษาค0นคว0าอย3างเป�นระบบ 
(รอง) 

1. สอนแบบบรรยายประกอบ
สื่อการนําเสนอและเป]ดโอกาส
ให0ผู0เรียนได0แสดงความคิดเห็น 
2. ให0นักศึกษาทําแบบฝ_กหัด 
และมอบหมายงานให0ทําเป�น
กลุ3มและมีการนําเสนอหน0าชั้น
เรียน 
3. ให0งานในลักษณะท่ีนักศึกษา
ต0องค0นคว0าหาความรู0เพ่ิมเติม 
จากสื่อต3างๆ รวมท้ังจาก
แหล3งข0อมูลท0องถ่ิน เพ่ือ
ประกอบการเรียนในชั้นเรียน
และนําเสนอ 

1. ประเมินจากการถามตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
2. ประเมินจากแบบฝ_กหัด รายงาน
และการนําเสนอหน0าชั้นเรียน 
3. ประเมินจากการสอบกลางภาค 
สอบปลายภาค และการทดสอบหลัง
เรียน 
 

4.  ดNานทักษะความสัมพันธD
ระหว8างบุคคลและความ
รับผิดชอบท่ีตNองพัฒนา

1. มอบหมายงานให0ทํางานเป�น
รายบุคคลและกลุ3มแล0วจัดให0มี
การนําเสนอและอภิปรายกลุ3ม 

1. ประเมินจากงานท่ีได0รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากการนําเสนอและ
อภิปรายกลุ3ม การตอบข0อซักถาม 
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การพัฒนาผลการเรียนรูN 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.5  มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตัวเองและของกลุ3ม 
(หลัก) 
4.1 รู0จักบทบาทของผู0นํา/
สมาชิกในกลุ3ม (รอง) 
5.  ดNานทักษะการวิเคราะหDเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร  และการใชN
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตNอง
พัฒนา (Numerical  
Analysis, Communication  
and Information 
Technology Skills) 
5.2 มีสามารถในการวิเคราะห) 
แปลความหมายข0อมูลเชิงตัวเลข 
(หลัก) 
5.1 มีทักษะในการใช0
คอมพิวเตอร) และเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการทํางานด0าน
วิทยาศาสตร) และการศึกษา
ค0นคว0าได0อย3างเหมาะสม (รอง) 
 

1. แบบฝ_กหัด  
2. มอบหมายงานรายกลุ3ม แล0ว
ให0มีการนําเสนอหน0าชั้นเรียน 

1. ประเมินจากแบบฝ_กหัด  
2. ประเมินจากรายงาน และการ
นําเสนอหน0าชั้นเรียน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูN  (Curriculum Mapping)   
แสดงรายละเอียดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม3กําหนดผลการเรียนรู0 
 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรูN 

 
3. ทักษะทางป_ญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธDระหว8าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหDเชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชNเทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

หมวดวิชาเฉพาะ 
10-104-201 
จุลชีววิทยา 
(Microbiology) 

� - - � � - � - � � - - � - - - � � � - - - 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน   

 

สัปดาหD 
ที่ 
 

หัวขNอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชN 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูNสอน 

1 ปฐมนิเทศ  แนะนํารายวิชา 
  
 
 

3 - ๑. ชี้แจงรายละเอียดรายวิชา การวัดผล 
การประเมินผล ระเบียบวินัยของการเข0า
ชั้นเรียน การแต3งกาย ข0อควรปฏิบัติ
ต3 า งๆ  และแนะ นําแหล3 งหาข0 อ มู ล
เพิ่มเติม 
 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 

2 บทที่ 1 บทนําเกี่ยวกับจุลชีววทิยา 
บทที่ 2 กล0องจุลทรรศน) 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ 
power point 
2. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 
3. แบบฝ_กหัด 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. ทําแบบฝ_กหัด
ถูกต0องไม3ต่ํากว3า 
60% 
3. สอบกลางภาค 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 

3-4 บทที่ 3 จุลินทรีย)โปรคาริโอต 
- ลักษณะทั่วไปของแบคทีเรีย 
- หน0าที่ของโครงสร0างต3างๆในแบคทีเรีย 
- ความแตกต3างระหว3างแบคทีเรียแกรม

6 - 1. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ 
power point 
2. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. ความถูกต0อง
ของแบบฝ_กหัด 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 
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สัปดาหD 
ที่ 
 

หัวขNอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชN 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูNสอน 

บวกและแกรมลบ 
- ลักษณะการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 
- การจัดจําแนกชนิดของแบคทีเรีย 
 

3. รายงานหรือแบบฝ_กหัด 
4. ทดสอบย3อย 

3. สอบกลางภาค 
4. ทดสอบย3อย 

5-6 บทที่ 4 จุลินทรีย)ยูคาริโอต 
- ลักษณะทั่วไปของจุลินทรีย)ยูคาริโอต 
- การจัดจําแนกชนิดของจุลินทรีย)ยูคาริ
โอต 

6 - 1. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ 
power point 
2. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 
3. แบบฝ_กหัด/งานกลุ3ม 
 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. ทําแบบฝ_กหัด
ถูกต0องไม3ต่ํากว3า 
60% /รายงาน 
4. สอบกลางภาค 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 

7 บทที่ 5 เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย) 
- แหล3งของสารอาหารและการเพาะเลี้ยง
จุลินทรีย) 
- ปcจจัยที่มีผลต3อการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย) 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ 
power point 
2. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 
3. แบบฝ_กหัด 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. ทําแบบฝ_กหัด
ถูกต0องไม3ต่ํากว3า 
60%  
3. สอบกลางภาค 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 

8 บทที่ 6 พันธุศาสตร)ของแบคทีเรีย 
- การถ3ายทอดข0อมูลทางพันธุกรรมของ
แบคทีเรีย 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ 
power point 
2. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. ทําแบบฝ_กหัด

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 
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สัปดาหD 
ที่ 
 

หัวขNอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชN 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูNสอน 

- กลไกการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมใน
แบคทีเรีย 
- การกลายพันธุ) 

เพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 
3. แบบฝ_กหัด/ทดสอบย3อย 

ถูกต0องไม3ต่ํากว3า 
60%  
3. สอบกลางภาค 
4. ทดสอบย3อย 

9 สอบกลางภาค   สอบภาคทฤษฎี 1. ข0อสอบอัตนัย 
2. ข0อสอบปรนัย 

 

10 บทที่ 7 ไวรัส 
- ลักษณะทั่วไปของไวรัส 
- การเพิ่มจํานวนของไวรัส 
- การเพาะเลี้ยงไวรัส 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ 
power point 
2. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 
3. แบบฝ_กหัด/ทดสอบย3อย 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. สอบปลายภาค 
3. ทําแบบฝ_กหัด
ถูกต0องไม3ต่ํากว3า 
60%  
4. ทดสอบย3อย 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 

11 บทที่ 8 การควบคุมจุลินทรีย) 
- การควบคุมจุลินทรีย)ด0วยวิธีการต3างๆ 
 
 
 

3 - 1. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ 
power point 
2. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
เพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 
 
 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. สอบปลายภาค 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 
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สัปดาหD 
ที่ 
 

หัวขNอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชN 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูNสอน 

12 บทที่ 9 จุลินทรีย)ที่ทําให0เกิดโรค 
- จุลินทรีย)สาเหตุของโรค 
- อาการของโรค 
- การรักษา ควบคุม และปnองกัน 

3 - ๑. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ 
power point 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 
๓. งานกลุ3ม 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. รายงาน 
3. สอบปลายภาค 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 

13 บทที่ 10 ภูมิคุ0มกันของร3างกายต3อเชื้อโรค 
- หน0าที่ของระบบภูมิคุ0มกัน 
- ปcจจัยที่มีผลต3อการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุ0มกัน 
- Antigen และ Antibody 
- การเสริมสร0างภูมิคุ0มกัน 
- ความผิดปกติของภูมิคุ0มกัน 

3 - ๑. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ  
power point 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 
๓. แบบฝ_กหัด 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. ทําแบบฝ_กหัด
ถูกต0องไม3ต่ํากว3า 
60% 
3. สอบปลายภาค 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 

14 บทที่ 11 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล0อม 
- ชนิดของจุลินทรีย)ในสิ่งแวดล0อม 
- บทบาทของจุลินทรีย)ในสิ่งแวดล0อม 

3 - ๑. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ 
power point 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. สอบปลายภาค 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 

15 บทที่ 12 จุลชีววิทยาที่เกี่ยวข0องกับ
อาหารและอุตสาหกรรม 
- การนําจุลินทรีย)ไปใช0ประโยชน)ใน

3 - ๑. บรรยายประกอบการสอนโดยใช0สื่อ 
power point 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 

1. มีส3วนร3วมในชั้น
เรียน 
2. สอบปลายภาค 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 
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สัปดาหD 
ที่ 
 

หัวขNอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชN 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูNสอน 

อุตสาหกรรม 
- ผลิตภัณฑ)ที่ได0จากจุลินทรีย) 

    เห็นกับเพื่อนร3วมชั้นและอาจารย) 

16 นําเสนอ 3 - 1. นําเสนอในหัวข0อที่รับผิดชอบ 
 

1. ประเมินจาก
รายงาน และการ
นําเสนอหน0าชั้น
เรียน 

อ.ศิรินุช ด0วงสุข 

17 สรุปและทบทวนเนื้อหาก3อนสอบ 3 - 1. ทบทวนและสรุปเนื้อหาที่จะใช0สอบ
ปลายภาค 

1. สอบปลายภาค อ.ศิรินุช ด0วงสุข 

19 สอบปลายภาค   สอบภาคทฤษฎี 1. ข0อสอบอัตนัย 
2. ข0อสอบปรนัย 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูN    
  

ผลการเรียนรูN 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาหDท่ี
ประเมิน 

สัดส8วนของ
การประเมินผล 

1.1 การเข0าชั้นเรียน  
การมีระเบียบวินัย 
การมีส3วนร3วมในชั้นเรียน 
การมีความรับผิดชอบและส3งรายงานตรงเวลา 

ทุกสัปดาห) 10% 

1.4, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.5, 5.2 

รายงานและการนําเสนองาน  3-4, 12, 
16 

10% 

1.2, 5.2 แบบฝ_กหัดและแบบทดสอบ 2, 3-4, 5-
6, 7, 8, 
10, 13 

20% 

1.4, 2.1, 2.3 การสอบกลางภาค 9 30% 
1.4, 2.1, 2.3 การสอบปลายภาค 18 30% 

รวม 100 % 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตําราและเอกสารหลักท่ีใชNในการเรียนการสอน   

นงลักษณ) สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. 2539. จุลชีววิทยาท่ัวไป. กรุงเทพฯ: ศูนย)หนังสือ
 จุฬาลงกรณ)มหาวิทยาลัย. 

บุษกร อุตรภิชาติ. 2552. จุลชีวิทยาทางอาหาร. สงขลา: นําศิลปvโฆษณา. พิมพ)ครั้งท่ี 4. 
พิไลพันธ) พุทธวัฒนะและคณะ. 2540. ไวรัสวิทยา. กรุงเทพฯ: พิมพ)ครั้งท่ี 2. 
สุทธิพันธ) สาระสมบัติและคณะ. 2537. อิมมูโนวิทยา. กรุงเทพฯ: พิมพ)ครั้งท่ี 4. 
สุบัณฑิต นิ่มรัตน). 2549. จุลชีวิทยาทางดิน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร). 
สมใจ ศิริโภค. 2550.จุลชีววทิยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย)สื่อเสริมกรุงเทพฯ. 
โสภณ คงสําราญและคณะ. 2524. แบคทีเรียทางการแพทย). กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร)  
 ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   

2.  เอกสารและขNอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป7นตNองศึกษาเพ่ิมเติม   
- 

3.  เอกสารและขNอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
Gerard, J.T., Berdell, R.F. and Christine, L.C. 2004. Microbiology an introduction. 8th ed. 

 San Francisco: Pearson Benjamin Cummings. 
Janeway, C. and Paul, T. 1997. Immunobiology: The Immune System in Health and 

 Disease. 2nd. UK: Current Biology. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธDการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.1  แบบประเมินผู0สอน และแบบประเมินรายวิชา   
1.2  ผลการสอบ   

2.  กลยุทธDการประเมินการสอน : ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
3.   การปรับปรุงการสอน  :   
 3.1 สัมมนาจัดการเรียนการสอน 
 3.2 การวิจัยในชั้นเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  ในระหว3างการจัดการเรียนการสอนให0
 นักศึกษาทําการทดสอบก3อนและหลังเรียน ทําแบบฝ_กหัดเป�นระยะๆ เพ่ือประเมินนักศึกษาว3ามี
 การพัฒนาตามเปnาหมายท่ีคาดไว0หรือไม3  
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :   
 5.1 ปรับปรุงรายวิชาตามข0อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข0อ 4 
 5.2 เพ่ิมเติมอาจารย)ผู0สอนตามความถนัดในแต3ละหัวข0อ 
 
        
       

ลงช่ือ                                       อาจารยDผูNรับผิดชอบรายวิชา 
                                 (อาจารยDศิรินุช  ดNวงสุข) 

 
  
 

ลงช่ือ     อาจารยDผูNรับผิดชอบหลักสูตร 
                              (…………..…….…………………...) 
  
 
 


