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รายละเอียดของรายวิชาจุลชีววิทยาการบ้าบัดน ้าเสีย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
สาขาวิชาชีววิทยา  

 
หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 รหัสวิชา 4032612  (ชื่อวิชาภาษาไทย)  จุลชีววิทยาการบ้าบัดน ้าเสีย 
       (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) Wastewater Treatment Microbiology 
2.  จ้านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
            เปิดสอนให้กับหลักสูตร – วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา 
     เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 
     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                        บังคับ                            เลือก 
               กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
        หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       
             แกน   บังคับ   เลือก 

        เฉพาะด้าน         บังคับ   เลือก 
        พื นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ           บังคับ    เลือก 
     เอก         บังคับ    เลือก 
     โท          บังคับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          หมวดวิชาเลือกเสร ี
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  อาจารย์อนัญญา ทองสิมา 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ ดร. จารุชา ยี่แสง 
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5. ภาคการศึกษา /ชั นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ .........1.. / ...2558.... ..   ชั นปีที่ 3.... 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
     ไม่มี 

             มี     รายวชิา จุลชีววิทยา  (4032601) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    มี    รายวชิา…………………………………… 
8. สถานที่เรียน   
     ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติ 
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม 
9. วันที่จัดท้าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั งล่าสุด 
   วันที่จัดท้ารายวิชา    วันที่ 24 กรกฏาคม 2558 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั งล่าสุด  - 
 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงลักษณะและสมบัติบางประการของน ้าเสีย จุลินทรีย์ในน ้าเสียทั งที่เป็นสาเหตุและ
จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการบ้าบัดน ้าเสีย ปัจจัยที่มีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ในการบ้าบัดน ้าเสีย การวิเคราะห์
ปัญหา และการควบคุมระบบบ้าบัด รวมถึงได้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการในการบ้าบัดน ้าเสีย สามารถประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์กับแหล่งน ้า โดยสามารถออกแบบระบบบ้าบัดน ้าสียในรูปแบบต่างๆได้ สามารถเลือกระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ได้อย่างเหมาะสม และสามารถวางแผนจัดการคุณภาพน ้าทิ ง และควบคุมดูแลรักษาระบบได้อย่างถูกต้อง สามารถ
ใช้เป็นพื นฐานในการศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการคุณภาพน ้า ซึ่งจะมีความส้าคัญกับการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคตได ้ 
 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 - 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการด้าเนินการ 

1. ค้าอธิบายรายวิชา 
 โครงสร้างของเซลล์จุลินทรีย์  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ การเติบโต  ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เติบโต กระบวนการสร้างและใช้พลังงาน  กลไกการควบคุมเมแทบอลิซึม 

2. จ้านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคเรยีน  
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา   

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย   

ปฏิบัติการ  30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง   5 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์   

3. จ้านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
ผู้สอนจัดเวลาให้ค้าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือตามกรณี 
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หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผย
ข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี  
(1)  มีวินัย ตรงต่อเวลา   ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(1)  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้าชั นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกาย
ที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2)  มีความรับผิดชอบโดยในการท้างานกลุ่ม     
(3)  มีความซื่อสัตย์  
(4)  อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั น
เรียน การส่งงานตามก้าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และ
การแต่งกายท่ีตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
(2)  ประเมินผลความรับผิดชอบในการท้างานกลุ่ม 
(3)  ประเมินความซื่อสัตย์จากการไม่ทุจริตในการสอบ  
การรายงานผลการปฏิบัติการทดลอง และงานอ่ืนๆที่
ได้รับมอบหมาย 

 
2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ  
 (1)  มีความรู้ในหลักการจุลินทรีย์ในน ้าเสียทั งที่เป็นสาเหตุ
และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการบ้าบัดน ้าเสีย ปัจจัยที่มีผลต่อ
กิจกรรมของจุลินทรีย์ในการบ้าบัดน ้าเสีย การวิเคราะห์
ปัญหา และการควบคุมระบบบ้าบัดน ้าเสียได ้ 
(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  เข้าใจและอธิบายความส้าคัญ
ทางของจุลินทรีย์ในน ้าเสีย รวมทั งสามารถประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(1)  บรรยาย   การท้าปฏิบัติการ  วิเคราะห์  
อภิปราย และสรุป การท้างานกลุ่ม การน้าเสนอ
รายงาน  และมอบหมายให้ค้นคว้าบทความ 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน้ามาสรุป และน้าเสนอ 
การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

-  สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัด
หลักการ ทฤษฎี และการวิเคราะห์ 
-  น้าเสนอการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
-  วิเคราะห์กรณีศึกษา 
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3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
(1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2)  สามารถสืบค้น และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย  
(3)  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ไขปัญหาทางการบ้าบัดน ้า
เสียได้อย่างเหมาะสม  
 

(1)  บรรยายโดยผู้สอน   
(2)   การอภิปรายกลุ่ม 
(3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
  
 

(1)  ประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการ
ปฏิบัติของนักศึกษา  
(2)  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์ 
 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
(1)มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(2)  มีความรับผิดชอบและพัฒนาการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

(1)  ก้าหนดกิจกรรมให้มีการท้างานเป็นกลุ่ม 
(2)  จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา  
(3)  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล   
(4)  การน้าเสนอรายงาน  

(1)  ความสามารถในการท้างานกับผู้อื่น  
(2)  ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ 
และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4)  การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร
และกับบุคคลทั่วไป 
(5)  การมีภาวะผู้น้า 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา       
(1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และการค้านวณค่าที่
จ้าเป็นในการท้างานด้านจุลชีววทิยา 
(2)  พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั งการพูด การฟัง การ
แปล  การเขียน โดยการท้ารายงาน และน้าเสนอในชั น
เรียน 
(3)  พัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา  
(4)  พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  
(5)  ทักษะในการน้าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ 
เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(1)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
จาก website สื่อการสอน e-learning และท้า
รายงาน โดยเน้นการน้าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง 
จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
(2) เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
(3) น้าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

(1)  ประเมินจากความสามารถในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากกิจกรรมการเรียนรู้ 
(2)  ประเมินความสามารถในการสื่อสารจากการ
น้าเสนองานในชั นเรียน 
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ค่านิยม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท้า  
10. รู้จักด้ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ้านาจฝ่ายต่้า  
12. ค้านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ้านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(TQF) 

ค่านิยม 12 
ประการ (ระบุข้อท่ี

สอดคล้อง) 
1 1. บทน้า: ความรู้พื นฐานเกีย่วกบัน ้าเสียและ

การบ้าบัด 
1.1 ชนิดของน ้าเสีย 
1.2 สาเหตุและแหล่งที่มา 
1.3 หลักการบ้าบัดน ้าเสยี 

4 1. แจกแนวการจัดการเรียนรู้ และชี แจงราบวิชา 
2.สอบ Pre-test 
3.บรรยายเรื่องความรู้พื นฐานเกี่ยวกับน ้าเสียและการบ้าบัด 
4. กิจกรรมสะเต็มศึกษา หัวข้อ น ้าเสียในมหาวิทยาลยัวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม 
5.ปฏิบัติการ 

ข้อ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
และ 5.1 

ข้อที่ 4, 8 และ 9 

2-3 2. คุณลักษณะของน ้าเสีย 
2.1 BOD, COD, DO 
2.2 ของแข็ง ปริมาณน ้าทิ งและความสกปรก 
2.3 การตรวจวิเคราะหโ์คลิฟอร์มในน ้าทิ ง 

4 1. บรรยายตามหัวข้อการเรียนรู้ การวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์
ต่างๆในน ้าเสยีและการตรวจโคลิฟอร์ม 
2.บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
และศึกษาจากต้าราหลัก 
3. การสืบค้นเพิ่มเติม 
4. ปฏิบัติการ 

ข้อ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
และ 5.1 

ข้อที่ 4, 8 และ 9 

4-5 3. ความหลากหลายและสังคมของจุลินทรีย์
ในน ้าเสีย 
3.1 ประเภทของจุลินทรยี์ในน ้าเสยี 
3.2 บทบาทของจุลินทรีย์ในวัฏจักรทางชีวเคมี 
3.3 การสร้าง Extracellular Hydrolytic 
Enzyme ของจุลินทรีย์ในน ้าเสีย 

8 1. บรรยายตามหัวข้อการเรียนรู้ความหลากหลายและสังคมของ
จุลินทรีย์ในน ้าเสีย  
2.บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
และศึกษาจากต้าราหลัก 
3. การสืบค้นเพิ่มเติม 
4. ปฏิบัติการ 

ข้อ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
และ 5.1 

ข้อที่ 4, 8 และ 9 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ้านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(TQF) 

ค่านิยม 12 
ประการ (ระบุข้อท่ี

สอดคล้อง) 
6-7 4. ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ

แบบท่ีใช้ออกซิเจน 
4.1 การก้าจดัสารอินทรีย์และกระบวนการไน
ตริฟิเคชัน/ดีไนตริฟิเคชัน 
4.2 ระบบบา้บัดที่จลุินทรีย์แขวนลอยอยู่ใน
ระบบ 
4.3 ระบบบา้บัดที่จลุินทรีย์เกาะตดิผิวตัวกลาง 
4.4 การบ้าบดัน ้าเสียในระบบน ้าไหลต่อเนื่อง 

8 1. บรรยายตามหัวข้อการเรียนรู้ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีทาง
ชีวภาพแบบท่ีใช้ออกซิเจน 
2.บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
และศึกษาจากต้าราหลัก 
3. การสืบค้นเพิ่มเติม 
4. ปฏิบัติการ 

ข้อ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
และ 5.1 

ข้อที่ 4, 8 และ 9 

8 สอบกลางภาค   ข้อ 1.1, 2.1, 3.1 และ 
5.1 

 

9-10 5. ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ : 
แบบท่ีไม่ใช้ออกซิเจนและแบบผสม 
5.1 การก้าจดัสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศ 
5.2 กระบวนการลดซัลเฟตและการสรา้ง
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ในระบบบ้าบดัน า้เสีย 
5.4 การสร้างก๊าซมเีทน 
5.5 ระบบบา้บัดแบบไร้อากาศชนดิต่างๆ  

8 1. บรรยายตามหัวข้อการเรียนรู้ระบบบ้าบัดน ้าเสียด้วยวิธีทาง
ชีวภาพแบบท่ีไม่ใช้ออกซิเจนและแบบผสม 
2.บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
และศึกษาจากต้าราหลัก 
3. การสืบค้นเพิ่มเติม 
4. ปฏิบัติการ 

ข้อ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
และ 5.1 
 

ข้อที่ 4, 8 และ 9 

11-12 6. บึงประดิษฐ์ 
6.1 ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water 
Surface Wetland (FWS) 
6.2 ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Vegetated 
Submerged Bed System (VSB) 
6.3 สาหร่ายบ้าบดัน ้าเสีย 

8 1. บรรยายตามหัวข้อการเรียนรู้บงึประดิษฐ ์
2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา การออกแบบบึงประดิษฐ์ ยกตัวอยา่ง
ประกอบ และอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นเพิ่มเติม 
4. ปฏิบัติการ 

ข้อ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
และ 5.1 

ข้อที่ 4, 8, 9 และ 
12 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ้านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(TQF) 

ค่านิยม 12 
ประการ (ระบุข้อท่ี

สอดคล้อง) 
13 7. การน้ากลับมาใช้ใหม ่

7.1 คุณลักษณะของน ้าท่ีผ่านการบ้าบัด 
7.2 ระบบหมุนเวียนน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ 

4 1. บรรยายตามหัวข้อการเรียนรู้บงึประดิษฐ ์
2. กิจกรรมสะเต็มศึกษา การออกแบบบึงประดิษฐ์ ยกตัวอยา่ง
ประกอบ และอภิปรายกลุ่ม 
3. การสืบค้นเพิ่มเติม 
4. ปฏิบัติการ 

ข้อ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
และ 5.1 

ข้อที่ 4, 8 และ 9 

14 8. การบ้าบัดสารย่อยสลายยาก 
8.1 สารย่อยสลายยากในน ้าเสยี 
8.2 การย่อยสลายและบ้าบัดสารที่ย่อยสลาย
ยากในน ้าเสียด้วยชีววิธี 

4 1. บรรยายตามหัวข้อการเรียนรู้การย่อยสลายและบ้าบัดสารที่
ย่อยสลายยากในน ้าเสียด้วยชีววิธ ี
2.บรรยาย  ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา 
และศึกษาจากต้าราหลัก 
3. การสืบค้นเพิ่มเติม 
4. ปฏิบัติการ 

ข้อ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
และ 5.1 

ข้อที่ 4, 8 และ 9 

15 ทัศนศึกษาดูงานระบบบ้าบดัน ้าเสยี  น้านักศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในสถานประกอบการ/โรงงานท่ีมี
ระบบบ้าบดัน ้าเสีย 

ข้อ 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 
และ 5.1 

ข้อที่ 2, 4, 8, 10 
และ 12 

16  สอบปลายภาค   ข้อ 1.1, 2.1, 3.1 และ 
5.1 

ข้อที่ 2 และ 8 

หมายเหตุ  ไม่จ้าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์ 
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2.  แผนการประเมินการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ที่ก้าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
     -  สอบกลางภาค 8 30 
  -  สอบปลายภาค 

-  สอบย่อย 
16 30 

10 
(2) การเข้าชั นเรียน ตลอดเทอม 5 
(3) การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน

ชั นเรียน 
ตลอดเทอม 5 

(4) วิเคราะห์กรณีศึกษาและการน้าเสนอ 7 และ 15 10 
(5) การท้างานกลุ่มและผลงาน 7 และ 15 10 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

    80 % ขึ นไป   ระดับคะแนน   A  60  -  64   %  ระดับคะแนน   C   

             75  -  79  %  ระดับคะแนน   B+  55  -  59   %  ระดับคะแนน   D+ 

             70  -  74  %  ระดับคะแนน   B  50  -  54   %  ระดับคะแนน   D 

             65  -  69  %  ระดับคะแนน   C+  ต่้ากว่า 50 %  ระดับคะแนน   E 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต้าราหลัก 

(1)  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาการบ้าบัดน ้าเสีย  
2.  เอกสารและข้อมูลแนะน้า 
 (1)  สุบัณฑิต นิ่มรัตน์. 2548. จุลชีววิทยาของน ้าเสีย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 (2) เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน.์ 2542. การบ้าบัดน า้เสีย. พิมพ์ครั งที่ 2. กรุงเทพฯ : สยามสเตชัน่เนอรี่ซัพพลายส.์   
 (3)  การสืบค้นเพ่ิมเติมทาง  internet    ห้องสมดุในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด้าเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี  ที่จัดท้าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน้าแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดังนี  
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี  
 -  ผลการสอบ 
 -  ผลการปฏิบัติงานทดลอง  การกลุ่ม/งานที่มอบหมายพิเศษรายบุคคล 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี  
 -  ปรับปรุงการสอนให้เหมาะสมกับวิทยาการ เทคโนโลยีและศักยภาพผู้เรียน 
 -  สัมมนาการเรียนการสอน 
 -  การวิจัยในและนอกชั นเรียน 
4.   การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี  
 - การจัดสอบหลังเรียนจบรายวิชา (Post-test) 
 
 
 
 



 

13 
 

มคอ.3 

5.  การด้าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ น ดังนี  
 -  อาจปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน  หรือเพ่ิมเติมความรู้
จากงานวิจัยสู่การเรียนการสอน 

 
หมวดอื่นๆ  

 
1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ถ้ามี( 
 - 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ้ามี( 
 - 


