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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา    :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรE 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   :  คณะวิทยาศาสตรEและเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ขOอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา  :   10-104-202   ปฏิบัติการจุลชีวิทยา 
            (Microbiology laboratory) 
2.  จํานวนหน<วยกิต  :   1 (0-3- 0) 
  
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

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

4.  อาจารยEผูOรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยEผูOสอน :  
 4.1  อาจารยEผูOรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย(ศิรินุช ด/วงสุข 

สถานท่ีติดต2ออาจารย(  : ห/องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี       
  โทร.  086-4884388   E-mail.  Sirinut_som@hotmail.com 
 4.2  อาจารยEผูOสอนรายวิชา 
  2)  อาจารย(ศิรินุช ด/วงสุข 

สถานท่ีติดต2ออาจารย(  : ห/องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี             
  โทร.  086-4884388    E-mail.  Sirinut_som@hotmail.com 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปXท่ีเรยีน  :  ภาคการศึกษา 2/2556 ช้ันปXท่ี  2 
6.  รายวิชาท่ีตOองเรียนมาก<อน  :  ไม<มี 
7.  รายวิชาท่ีตOองเรียนควบคู<กัน  :  10-104-201 จุลชีววิทยา  
8.   สถานท่ีเรียน   :  คณะวิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร(   
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล<าสุด  :   30 ตุลาคม 2556 
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หมวดที ่2 จุดมุ<งหมายและวัตถุประสงคE 

 
1.   วัตถุประสงคEของรายวิชา   :  เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล/ว นักศึกษามีสมรรถนะท่ีต/องการในด/าน
ต2าง ๆ  ดังนี้  

1.1  สามารถใช/กล/องจุลทรรศน(ในการศึกษาลักษณะและโครงสร/างของจุลินทรีย(ได/ 
1.2 เข/าใจกระบวนการเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร( และการเติบโตของจุลินทรีย( 
1.3  สามารถควบคุมปริมาณของจุลินทรีย(โดยวิธีทางเคมีและฟTสิกส(ได/  
1.4  สามารถทดสอบปฏิกิริยาระหว2างแอนติเจนกับแอนติบอดีได/ 
1.5  สามารถแยกชนิดของจุลินทรีย(ได/    
1.6  สามารถตรวจหาจุลินทรีย(ท่ีปนเปVWอนอยู2ในอาหาร น้ํานม และในดินได/ 
 

2.  วัตถุประสงคEในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  :  จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาให/มีประสิทธิภาพและสอดคล/องกับแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบต2อผลการเรียนรู/จาก
หลักสูตรต2อรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให/เหมาะสมกับผู/เรียนและผู/เรียนได/รับประโยชน(สูงสุด  

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1.  คําอธิบายรายวิชา   

การใช/กล/องจุลทรรศน( ศึกษาโครงสร/าง เมแทบอลิซึม พันธุศาสตร( และการเติบโตของจุลินทรีย( 
การควบคุมปริมาณของจุลินทรีย(โดยวิธีทางเคมีและฟTสิกส( การทดสอบปฏิกิริยาระหว2างแอนติเจนกับ
แอนติบอดี การแยกชนิดจุลินทรีย( และการตรวจหาจุลินทรีย(ในน้ํานม อาหาร และดิน  

 
2.  จํานวนช่ัวโมงท่ีใชOต<อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย          - ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงฝ_กปฏิบัติการ     48 ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด/วยตนเอง  - ชั่วโมง 
 จํานวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา    - ชั่วโมง  (ถ/ามี) 
 
3.  จํานวนช่ัวโมงต<อสัปดาหEท่ีอาจารยEใหOคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก<นักศึกษาเป;นรายบุคคล    
        3.1 วันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 16.20 - 17.20 น.ห/องสํานักงานคณะวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยี โทร 086-4884388 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูOของนักศึกษา 

 
การพัฒนาผลการเรียนรูO 

  
วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ดOานคุณธรรม จริยธรรมท่ี
ตOองพัฒนา(Ethics and 
Moral)  
1.2 เข/าใจสังคมพหุวัฒนธรรม
และเคารพกฎระเบียบขององค(กร
(หลัก)  
1.3 มีความรับผิดชอบต2อตนเอง 
และผู/อ่ืน (รอง) 
 

1. มีการชี้แจงรายละเอียดของ
วิชา กฎเกณฑ(ต2างๆ พร/อมท้ัง
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม 
ความเข/าใจในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และทําข/อตกลง
ร2วมกันเพ่ือให/การเรียนการสอน
ดําเนินไปด/วยความมีระเบียบ
เรียบร/อย  
2. มอบหมายงานให/นักศึกษา
ทํางานเป�นรายบุคคลหรือราย
กลุ2ม และมีการฝ_กปฏิบัติให/ 
ตรงต2อเวลาในการเรียนและการ
ทํางาน 

1. ประเมินจากการมีส2วนร2วมในชั้น
เรียน  
2. ประเมินจากการตรงต2อเวลาใน
การเข/าเรียน  
3. ประเมินจากการส2งแบบฝ_กหัดและ
งานอ่ืนๆท่ีมอบหมาย 

2.  ดOานความรูOท่ีตOองไดOรับ
(Knowledge) 
2.2 สามารถติดตาม
ความก/าวหน/าทางวิทยาศาสตร(
และเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข/อง 
ตลอดจนงานวิจัยใหม2ๆ ท่ีมีการ
พัฒนาอย2างต2อเนื่อง (หลัก) 
2.4 สามารถนําความรู/ด/าน
วิทยาศาสตร(ท่ีเก่ียวข/องไป
ประยุกต(ได/อย2างเหมาะสม (รอง) 

 1. สอนแบบบรรยายประกอบสื่อ
การนําเสนอ  

 2. ทดลองในห/องปฏิบัติการ  
 3. ให/ทําแบบฝ_กหัดเพ่ือเพ่ิม 

ความเข/าใจ  
 4. ศึกษาค/นคว/าเพ่ิมเติมจาก

เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ตํารา เว็บไซต(  

1. ประเมินจากการทดสอบ 
ประกอบด/วยการสอบปฏิบัติ ทดสอบ
ย2อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
2. ประเมินจากการถามตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
3. ประเมินจากแบบฝ_กหัดและ
รายงานผลการทดลอง 
 

3.  ดOานทักษะทางป̀ญญาท่ีต/อง
พัฒนา(Cognitive Skills)  
3.4 มีทักษะการแก/ปeญหาในห/อง
ปฏิบัติตามท่ีได/รับการฝ_กฝนและ
การปฏิบัติงานจริงให/อง
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร( 
(หลัก) 
3.3 ศึกษาปeญหาทาง
วิทยาศาสตร(และเทคโนโลยี และ

 1. ทดลองในห/องปฏิบัติการ 1. ประเมินจากการถามตอบ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
2. ประเมินจากรายงานผลการ
ทดลอง 
3. ประเมินผลจากการสอบปฏิบัติ 
สอบย2อย สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค 
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การพัฒนาผลการเรียนรูO 
  

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

เสนอแนะแนวทางแก/ไขปeญหาได/
อย2างเหมาะสม (รอง)    
4.  ดOานทักษะความสัมพันธE
ระหว<างบุคคลและความ
รับผิดชอบท่ีตOองพัฒนา
(Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.5  มีความรับผิดชอบในการ
กระทําของตัวเองและของกลุ2ม 
(หลัก) 
4.2  สามารถสื่อสารกับกลุ2มคนท่ี
หลากหลาย โดยเลือกใช/ภาษาถ่ิน
หรือภาษาอ่ืนๆ ได/อย2างเหมาะสม 
(รอง) 

1. ทําการทดลองใน
ห/องปฏิบัติการเป�นกลุ2ม  

1. ประเมินจากการมีส2วนร2วมในการ
ทําปฏิบัติการ 
 

5.  ดOานทักษะการวิเคราะหEเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร  และการใชO
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีตOอง
พัฒนา (Numerical  
Analysis, Communication  
and Information 
Technology Skills) 
5.4 รู/จักเลือกและใช/รูปแบบการ
นําเสนอโดยใช/คอมพิวเตอร( และ
เทคโนโลยีสารสนเทศได/อย2าง
เหมาะสม (หลัก) 
5.5 สามารถใช/เครื่องคํานวณ 
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร(และ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวข/องได/ (รอง) 
 

1. ทดลองในห/องปฏิบัติการ  
2. มอบหมายงานรายกลุ2ม แล/ว
ให/มีการนําเสนอ 

1. ประเมินจากการทําการทดลองใน
ห/องปฏิบัติการและรายงานผลการ
ทดลอง 
2. ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 
โดยการเลือกใช/ใช/คอมพิวเตอร( และ
เทคโนโลยีสารสนเทศได/อย2าง
เหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูO  (Curriculum Mapping)   
แสดงรายละเอียดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)  
�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง   - หมายถึงไม2กําหนดผลการเรียนรู/ 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรูO 

 
3. ทักษะทางป̀ญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธEระหว<าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหEเชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชOเทคโนโลย ี

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 
10-104-202 
ปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
(Microbiology laboratory) 

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

 

สัปดาหE 
ที่ 
 

หัวขOอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชO 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูOสอน 

1 ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา 
 

- 3 ๑. ชี้แจงรายละเอียดรายวิชา 
2. นักศึกษาแบ2งกลุ2มๆ ละ 3-4 คน  
   และนั่งประจําโตkะปฏิบัติการ 
3. นักศึกษาแต2ละกลุ2มตรวจรับอุปกรณ( 
   ประจําโตkะปฏิบัติการ 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียน 
2. สอบกลางภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 

2 ปฏิบัติการที่ 1 อุปกรณ(ที่จําเป�นใน
ห/องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 

- 3 1. บรรยายประกอบการสอน 
2. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ  
    เพื่อนร2วมชั้นและอาจารย( 
3. แบบฝ_กหัด 
 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียน 
2. ความถูกต/อง
ของแบบฝ_กหัด 
3. สอบกลางภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 

3 ปฏิบัติการที่ 2 การใช/กล/องจุลทรรศน(
และการเตรียมสไลด(แบคทีเรีย 

- 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการ
ทดลอง 
3. สอบกลางภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 
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สัปดาหE 
ที่ 
 

หัวขOอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชO 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูOสอน 

๔. แบบทดสอบหลังปฏิบัติการ 
๕. รายงานผลการทดลอง 

4 ปฏิบัติการที่ 3 การทําให/ปราศจากเชื้อ
และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

- 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 
๔. แบบทดสอบหลังปฏิบัติการ 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการ
ทดลอง 
3. สอบกลางภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 

5 ปฏิบัติการที่ 4 จุลินทรีย(ในธรรมชาติ การ
ถ2ายเชื้อ และการแยกเชื้อให/บริสุทธิ์ 

- 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 
๔. รายงานผลการทดลอง 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. ผลสอบหลัง
ปฏิบัติการ 
3. สอบกลางภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 

6 ปฏิบัติการที่ 5 การวัดการเติบโตของ
แบคทีเรีย 

- 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 
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สัปดาหE 
ที่ 
 

หัวขOอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชO 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูOสอน 

    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 
๔. รายงานผลการทดลอง 

2. รายงานผลการ
ทดลอง 
3. สอบกลางภาค 

7 ปฏิบัติการที่ 6  ยีสต( รา และ  สาหร2าย - 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒.  ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด   
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 
๔. แบบทดสอบหลังปฏิบัติการ 
 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการ
ทดลอง 
3. สอบกลางภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 

8 สอบปฏิบัติการ - 3 สอบปฏิบัติ 
๑.  วิธีการใช/กล/องจุลทรรศน( 
     อย2างถูกวิธี 
๒.  การย/อมสีแกรมแบคทีเรีย 
๓.  การแยกเชื้อให/บริสุทธิ์ 

สอบปฏิบัติ 
๑.  วิธีการใช/กล/อง
จุลทรรศน(อย2างถูก
วิธ ี
๒.  การย/อมสีแก
รมแบคทีเรีย 
๓.  การแยกเชื้อให/

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 
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สัปดาหE 
ที่ 
 

หัวขOอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชO 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูOสอน 

บริสุทธิ์ 
9 ปฏิบัติการที่ 7  การตรวจสอบทางชีวเคมี - 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 

๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด   
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 
๔. แบบทดสอบหลังปฏิบัติการ 
 
 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการ
ทดลอง 
3. สอบกลางภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 

10 สอบกลางภาค   สอบภาคทฤษฎี 1. ข/อสอบอัตนัย 
2. ข/อสอบปรนัย 

 

11 ปฏิบัติการที่ 8  การควบคุมจุลินทรีย( - 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 
๔. รายงานผลการทดลอง 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการ
ทดลอง 
3. สอบปลายภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 
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สัปดาหE 
ที่ 
 

หัวขOอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชO 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูOสอน 

12 ปฏิบัติการที่ 9  วิทยาอิมมูน   - 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 
๔. รายงานผลการทดลอง 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการ
ทดลอง 
3. สอบปลายภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 

13 ปฏิบัติการที่ 10 การตรวจโคลิฟอร(ม
แบคทีเรียในน้ําดื่ม 

- 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 
๔. แบบทดสอบหลังปฏิบัติการ 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการ
ทดลอง 
3. สอบปลายภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 

14 ปฏิบัติการที่ 11 จุลินทรีย(ในดิน - 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการ
ทดลอง 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 
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สัปดาหE 
ที่ 
 

หัวขOอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชO 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูOสอน 

     ปฏิบัติการ 
๔. รายงานผลการทดลอง 

3. สอบปลายภาค 

15 ปฏิบัติการที่ 12  การตรวจจุลินทรีย(ใน
อาหาร 

- 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 
๔. รายงานผลการทดลอง 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการ
ทดลอง 
3. สอบปลายภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 

16 ปฏิบัติการที่ 13  การตรวจจุลินทรีย(ใน
น้ํานม 

- 3 ๑. บรรยายประกอบการสอน 
๒. ถามตอบ แลกเปลี่ยนความคิด 
    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. นักศึกษาแต2ละกลุ2มทํา 
     ปฏิบัติการ 
๔. รายงานผลการทดลอง 

1. การมีส2วนร2วม
ในชั้นเรียนและการ
ทําปฏิบัติการ 
2. รายงานผลการ
ทดลอง 
3. สอบปลายภาค 

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 

17 สรุปและนําเสนอรายงาน - 3 ๑. นักศึกษานําเสนองานหน/า 
    ชั้นเรียน 
๒. ถามตอบแลกเปลี่ยนความคิด 

1. รายงาน 
2. การนําเสนอ
หน/าชั้นเรียนและ

อ.ศิรินุช ด/วงสุข 
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สัปดาหE 
ที่ 
 

หัวขOอ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใชO 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผูOสอน 

    เห็นกับเพื่อนร2วมชั้นและ 
    อาจารย( 
๓. ผู/สอนสรุปเนื้อหาจากการ 
    นําเสนอ 

การตอบข/อซักถาม 

18 สอบปลายภาค   สอบภาคทฤษฎี 1. ข/อสอบอัตนัย 
2. ข/อสอบปรนัย 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูO    
  

ผลการเรียนรูO 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาหEท่ี
ประเมิน 

สัดส<วนของ
การ

ประเมินผล 
 1.2, 1.3 
1.2 
4.2 
1.3, 4.5 

การเข/าชั้นเรียน  
การมีระเบียบวินัย 
การมีส2วนร2วมในชั้นเรียน 
การมีความรับผิดชอบและส2งรายงานตรงเวลา 

ทุกสัปดาห( 10% 

2.2, 5.5 รายงานผลการทดลองและแบบทดสอบ ทุกสัปดาห( 10% 
2.2, 3.3, 5.4 การนําเสนองาน/การรายงาน  17 10% 
2.2, 2.4, 3.4 การสอบปฏิบัติ 8 20% 
2.2, 2.4, 3.4 การสอบกลางภาค 9 25% 
2.2, 2.4, 3.4 การสอบปลายภาค 18 25% 

รวม 100 % 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชOในการเรียนการสอน   
คณะวิทยาศาสตร(. 2547. จุลชีววิทยาปฏิบัติการ. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร( 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(.  
คณะวิทยาศาสตร(. 2542. คู2มือปฏิบัติการจุลชีววิทยาท่ัวไป. ภาควิชาจุลชีววิทยา. คณะวิทยาศาสตร( 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร(. 
นงลักษณ( สุวรรณพินิจ และปรีชา สุวรรณพินิจ. 2539. จุลชีววิทยาท่ัวไป. กรุงเทพฯ: ศูนย(หนังสือ

 จุฬาลงกรณ(มหาวิทยาลัย. 
บุษกร อุตรภิชาติ. 2552. จุลชีววิทยาทางอาหาร. สงขลา: นําศิลปvโฆษณา. พิมพ(ครั้งท่ี 4.  
สมจิตร อยู2เป�นสุข. 2552. ราวิทยา. เชียงใหม2: พงษ(สวัสด์ิการพิมพ(. 
สมใจ ศิริโภค. 2550. จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ศูนย(สื่อเสริมกรุงเทพฯ. 
สุทธิพันธ( สาระสมบัติและคณะ. 2537. อิมมูโนวิทยา. กรุงเทพฯ: พิมพ(ครั้งท่ี 4. 
สุบัณฑิต นิ่มรัตน(. 2549. จุลชีววิทยาทางดิน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร(. 
โสภณ คงสําราญและคณะ. 2524. แบคทีเรียทางการแพทย(. กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร(  
 ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.  

2.  เอกสารและขOอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป;นตOองศึกษาเพ่ิมเติม   
ไม2มี  
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3.  เอกสารและขOอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
Gerard, J.T., Berdell, R.F. and Christine, L.C. 2008. Microbiology an introduction. 8thed. 

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

 Disease. 2nd ed. UK: Current Biology. 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธEการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.1  แบบประเมินผู/สอน และแบบประเมินรายวิชา   
1.2  ผลการสอบ   

2.  กลุยุทธEการประเมินการสอน :  ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
3.   การปรับปรุงการสอน  :   
 3.1 สัมมนาจัดการเรียนการสอน 
 3.2 การวิจัยในชั้นเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  ในระหว2างการจัดการเรียนการสอนได/
จัดให/นักศึกษาทําแบบฝ_กหัดเป�นระยะๆ เพ่ือประเมินนักศึกษามีการพัฒนาตามเป�าหมายท่ีคาดไว/หรือไม2 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :   
 5.1 ปรับปรุงรายวิชาตามข/อเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข/อ 4 
 5.2 เพ่ิมเติมอาจารย(ผู/สอนตามความถนัดในแต2ละหัวข/อ 
        
       

ลงช่ือ                                       อาจารยEผูOรับผิดชอบรายวิชา 
                                  
                                (อาจารยEศิรินุช  ดOวงสุข) 

 
 

ลงช่ือ     อาจารยEผูOรับผิดชอบหลักสูตร 
 
                             (………...…………………………….) 
 
 


