
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชาชีววิทยา 
 
 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 รหัสวิชา    4034609   
 ชื่อวิชาภาษาไทย       จุลชีววิทยาทางอาหาร 
 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ    Food Microbiology  
 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

         เปิดสอนให้กับหลักสูตร  วิทยาวาสตรบัาขิต สาฑาวิชาชีววิทยา  
              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กราีที่เป็นรายวิชาวึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาวึกษาทั่วไป   
                        บังคับ                            เลือก 
              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยวาสตร์ 
                        สังคมวาสตร์                         วิทยาวาสตร์กับคาิตวาสตร์   

         หมวดวิชาเฉพาะ  
    กลุ่มวิชา                       
             แกน   บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน         บังคับ   เลือก 
     พ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 
     เอก         บังคับ    เลือก 
     โท          บังคับ    เลือก 
     อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          หมวดวชิาเลือกเสรี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร. กัญญา  สอนสนิท 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการวึกษาที่ 2/2558  ชั้นปีที่ 3 
 

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

   มี  รายวิชา 4032601 จุลชีววิทยา 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    มี   รายวชิา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   
    ห้องบรรยาย 
   ห้องปฏิบัติ 

คาะ วิทยาวาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่  28  ธันวาคม พ.ว. 2558 
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดฑองรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที 2  8 เดือน ธันวาคม พ.ว  . 2558 
 
 
 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
หลังจากท่ีเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหารแล้ว นักวึกษามีความสามารถในการกระท าสิ่งต่อไปนี้ได้  

1. มีความรู้ ความเฑ้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคัญทางจุลชีววิทยาทางอาหาร 
2. วินัย  ตรงต่อเวลา  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและฑ้อบังคับฑองการใช้ห้องบรรยายและ 

ห้องปฏิบัติการได้ และมีคุาธรรมจริยธรรมฑองการเป็นนักวิทยาวาสตร์ 
3.  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  เฑ้าใจ และอธิบายโดยใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาทางอาหาร  รวมทั้ง 

สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหา 
4. สามารถติดตามความก้าวหน้า วิวัฒนาการและการพัฒนาทางเทคโนโยลีด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร

อย่างต่อเนื่องจากการสืบค้น  ตีความ และประเมินสารสนเทวอย่างมีวิจาราญาา 
5. มีความรู้ในแนวกว้างทางจุลชีววิทยาทางอาหาร เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเฑ้าใจผลกระทบ 

ฑองเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวฑ้อง 
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6. สามารถบูราาการความรู้เกี่ยวกับจุลชีววิทยาทางอาหาร กับความรู้ในวาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวฑ้อง 
7. แสดงความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น 
8. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลฑ  และการแสดงทางสถิติ ต่อสิ่งที่เก่ียวฑ้องอย่างสร้างสรรค์ 
9. สามารถใช้สารสนเทวและเทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  

 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

เพ่ือเพ่ิมความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะภาคปฏิบัติให้มากฑ้ึน 
 
 
 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
จุลินทรีย์กับอาหาร  จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย  เชื้อโรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร  

องค์ประกอบฑองอาหารที่มีผลต่อการเจริญฑองจุลินทรีย์ และลักษาะการเน่าเสีย  การเน่าเสียฑองอาหาร  การสุ่ม
ตัวอย่าง   วิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ในอาหาร   น้ านม  ผลิตภัาข์นม   มาตรฐานอาหารทางจุลชีววิทยา   วิธี การ
ป้องกันและก าจัดจุลินทรีย์ในอาหาร  การถนอมอาหาร   

 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

 30 ชั่วโมง/ภาค
การวึกษา 

 30 ชั่วโมง/ภาค
การวึกษา 

75 ชั่วโมง/ภาค
การวึกษา 

15 ชั่วโมง/ภาคการวึกษา 

 
 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     3 ชั่วโมง/สัปดาห์   
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หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1.1 
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและฑ้อบั งคับฑอง
องค์กรและสังคม 
  

-  ปลูกฝังให้นักวึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเฑ้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา และแต่งกายให้
เป็นไปตามระเบียบฑองมหาวิทยาลัย 
- มีความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม 
- มีความซือ่สัตย์ 
- อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่องคุาธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมคุาธรรมและจริยธรรม 

1.1 พฤติกรรมการเฑ้าเรียน 
และการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามฑอบเฑตท่ีให้
และตรงเวลา      
1.2 มีการอ้างอิงเอกสารที่
ได้น ามาท ารายงาน อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม                   
1.3 ประเมินผลการน าเสนอ
รายงานที่มอบหมาย 
 

 
 
2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.2.1 
(1) มีความรู้ในเรื่องจุลินทรีย์กับอาหาร  
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดการเน่าเสีย  เช้ือ
โรคและสารพิษจากจุลินทรีย์ในอาหาร  
องค์ประกอบฑองอาหารที่มีผลต่อการ
เจริญฑองจุลินทรีย์ และลักษาะการเน่า
เสีย  การเน่าเสียฑองอาหาร  การสุ่ม
ตัวอย่าง   วิธีการตรวจหาจุลินทรีย์ใน
อ า ห า ร    น้ า น ม   ผ ลิ ต ภั า ข์ น ม   
มาตรฐานอาหารทางจุ ล ชีววิทยา   
วิธีการป้องกันและก าจัดจุลินทรีย์ใน
อาหาร  การถนอมอาหาร  
(2) มีความสามารถวิเคราะห์ปัญหา มี
ความเฑ้าใจและอธิบายได้ สามารถ
ประยุกต์ความรู้  ทักษะและการใ ช้
เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไฑปัญหา  
 

การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เช่น 
- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา ตามค าอธิบาย
รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 
 -บรรยาย   การท าปฏิบัติการ  วิเคราะห์  
อภิปราย และสรุป การท างานกลุ่ม การ
น าเสนอรายงาน  และมอบหมายให้ค้นคว้า
บทความ ฑ้อมูลที่เกี่ยวฑ้อง โดยน ามาสรุป 
และน าเสนอ การวึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็น
วูนย์กลาง 
- ผู้ สอนและผู้ เรียนในชั้นเรียนวิ เคราะห์ 
เสนอแนะผลงานที่เพ่ือนน าเสนอ โดยการ
อภิปรายร่วมกัน การซักถาม/การตอบค าถาม 
-ผู้เรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับ 
โดยการสรุปปากเปล่าและหรือร่วมกันจัดท า
เป็นรายงาน 

- สอบกลางภาค  สอบ
ปลายภาคด้วยฑ้อสอบที่เน้น
การวัดหลักการ ทฤษฎี และ
การวิเคราะห์ 
- การน าเสนอการค้นคว้า
ฑ้อมูลที่เกี่ยวฑ้อง 
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3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.3.1 
(1) คิดอย่างมีวิจาาญาาและอย่าง
เป็นระบบ 

- การปฏิบัติการจริง 
-  การมอบหมายให้นักวึกษาแต่ละกลุ่มวาง
แผนการท ารายงานหรือโครงงานพิเวษ ตาม
กราีวึกษา 
- แต่ละกลุ่มจัดท าผลงานส่งตามระยะเวลาที่
ก าหนด โดยรายงานความคืบหน้าฑองการ
ท างานต่อผู้สอนเป็นระยะ 
- ทุกคนจัดท าสืบค้นฑ้อมูลจากแหล่งฑ้อมูล
ต่างๆ เพื่อจัดท ารายงาน หรือเพ่ือจัดแสดง
ผลงาน 

-ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการและผลงาน
ฑองตนเองและฑองเพ่ือน 
-ให้ผู้เรียนวิเคราะห์สิ่งที่ควร
ปรับปรุ งแก้ ไฑทั้ ง ในการ
ส า ร ว จ ต ร ว จ ส อ บ ทั้ ง
ก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ อ ง ค์
ความรู้ฑองตนเอง 
-ผุ้สอนประเมินผลงาน 
 

 
 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.4.1 
(4) มีความรับผิดชอบในการ
กระท าฑองตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุ่ม 
(7) มีความรับผิดชอบและ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กราีวึกษา 
หรือการท าปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทาง
อาหาร                            
-  มอบหมายงานรายกลุ่ม การน าตัวอย่างการ
ใช้ หรืออ่านบทความที่เกี่ยวฑ้องกับรายวิชา                              
-  การน าเสนอรายงาน 

-  รายงานที่น าเสนอ  
พฤติกรรมการท างานเป็น
ทีม                  
-  รายงานการวึกษาด้วย
ตนเอง 
 
 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.5.1 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และการ
ค านวาค่าที่จ าเป็นในการท างานดา้น
ชีววิทยา 
(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเฑียน 
พร้อมท้ังเลือกใช้รูปแบบฑองสื่อการ
น าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้สารสนเทวและ
เทคโนโลยีสื่อสารอยา่งเหมาะสม 

- มอบหมายงานให้วึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จาก website สื่อการสอน e-learning และ
ท ารายงาน โดยเน้นการน าตัวเลฑ หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาฑ้อมูลที่น่าเชื่อถือ                         
-  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

-  การจัดท ารายงาน และ
น าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี        
-  การมีส่วนร่วมใน 
การอภิปรายและวิธีการ
อภิปราย 
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ค่านิยม 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ วาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นวึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพาีไทย  
6. มีวีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เฑ้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเวรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเฑ้มแฑ็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ฑองส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ฑองตนเอง  

 
หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 

12 ประการ 

 
1 -ความสัมพันธ์ระหว่างอาหาร  

มนุษย์ และจุลินทรีย์ 
4 1. แจกแนวการจัดการเรียนรู้ และชี้แจง 

2. บรรยายเรื่อง ฑอบเฑต ความส าคัญฑอง
จุลชีววิทยาทางอาหาร 
3. บรรยายเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่าง
อาหาร  มนุษย์ และจุลินทรยี ์
-แบบทดสอบก่อนเรียน 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 

2 

. จุลินทรีย์ที่ส าคัญใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

4 1.บรรยายเรื่อง   รา  ยีสต์ และแบคทีเรีย
ที่ส าคัญในอุตสาหกรรมอาหาร 

2. ปฏิบัติการการแยกรา  ยสีต์ และ
แบคทีเรียจากอาหาร 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 
 
 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 

12 ประการ 

 

3 

-จุลชีววิทยาฑองเมล็ดธัญพืช
และผลิตภัาข์จากเมล็ด
ธัญพืช 

4 1. บรรยายเรื่อง  จุลชีววิทยาฑอง
เมล็ดธัญพืชและผลิตภัาข์จากเมล็ด
ธัญพืช 
2. ปฏิบัติการ การแยกจุลินทรีย์จาก
เมล็ดธัญพืช 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 

4 
 

-จุลชีววิทยาฑองน้ าตาลและ
ผลิตภัาข์จากน้ าตาล 
-จุลชีววิทยาฑองผักและผลไม้ 

4 1. บรรยายและอภิปรายเรื่อง  จุล
ชีววิทยาฑองน้ าตาลและผลิตภัาข์
จากน้ าตาล 
2. บรรยายและอภิปรายเรื่อง  จุล
ชีววิทยาฑองผักและผลไม้ 
3. ปฏิบัติการ เรื่อง  การวึกษาการ
เน่าเสียฑองผักและผลไม้ 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 

5 -จุลชีววิทยาฑองปลาและสัตว์
น้ าอื่นๆ 

4  1. บรรยายและอภิปรายตัวอยา่งเรื่อง  
จุลชีววิทยาฑองปลาและสัตว์น้ าอืน่ๆ 
2. ปฏิบัติการ  การแยกและนับจุลนิทรีย์
จากสัตว์น้ า 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,,8 
และ 9 

6 
 

-จุลชีววิทยาฑองสัตว์ปีก 4 1. บรรยายและอภิปรายตัวอย่าง
เรื่อง  จุลชีววิทยาฑองสัตว์ปีก 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 

7 
 

-จุลชีววิทยาฑองไฑ่และ
ผลิตภัาข์จากไฑ่ 

4 1. บรรยายและอภิปรายตัวอย่าง
เรื่อง   จุลชีววิทยาฑองไฑ่และ
ผลิตภัาข์จากไฑ่ 
2. ปฏิบัติการ  เรื่อง  การวึกษา
จุลินทรีย์จากไฑ่และผลิตภัาข์ 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 

8  
สอบกลางภาค  แบบทดสอบ   

9 

-จุลชีววิทยาฑองนมและ
ผลิตภัาข์นม 

4 1. บรรยายและอภิปรายตัวอย่าง
เรื่อง  จุลชีววิทยาฑองนมและ
ผลิตภัาข์นม 
2. ปฏิบัติการ 
 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 



 8 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 

12 ประการ 

 
10 -จุลชีววิทยาฑองน้ าส้มสายชู

และเครื่องดื่ม 
4 1. บรรยายและอภิปรายตัวอย่าง

เรื่อง จุลชีววิทยาฑองน้ าส้มสายชูและ
เครื่องดื่ม 
2. ปฏิบัติการ 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 

11 -จุลชีววิทยาฑองอาหาร
กระป๋อง 

4 1. บรรยายและอภิปรายตัวอย่าง
เรื่อง จุลชีววิทยาฑองอาหารกระป๋อง 
2. ปฏิบัติการ 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 

12-13 -มาตรฐานอาหารทาง       
จุลชีววิทยา 
-การตรวจคุาภาพอาหารและ
น้ าทางจุลชีววิทยา 

8 1. บรรยายและอภิปรายตัวอย่าง
เรื่อง   มาตรฐานอาหารทางจุล
ชีววิทยา 
2. บรรยายและอภิปรายตัวอย่าง
เรื่อง  การตรวจคุาภาพอาหารและ
น้ าทางจุลชีววิทยา 
3. ปฏิบัติการ 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 

14-15 
 

-การถนอมอาหาร 8 1. กิจกรรมกลุ่มอภิปรายตัวอย่าง
เรื่อง  การถนอมอาหาร   ถาม/ตอบ 
2. บรรยายสรุปเรื่อง  การถนอม
อาหาร    

-ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 

16 

-อาหารเป็นพิษและการเกิด
โรคจากอาหาร 

4 1. กิจกรรมกลุ่มอภิปรายตัวอย่าง
เรื่อง อาหารเป็นพิษและการเกิดโรค
จากอาหารถาม/ตอบ 
2. บรรยายสรุปเรื่อง  อาหารเป็นพิษ
และการเกิดโรคจากอาหาร 
3.ปฏิบัติการ 
 

ฑ้อ 2.1.1(1), 
2.2.1(1,2), 
2.3.1(1), 
2.4.1 (4,7), 
2.5.1(1,3,4) 

ฑ้อ 4,8 และ 
9 

17 - สอบปลายภาค 4 แบบทดสอบ  ฑ้อ 4,8 และ 
9 

 
 
หมายเหตุ  ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมิน 
(รวม 100%( 

2.1.1 
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและฑ้อบังคับฑอง
องค์กรและสังคม 
 

- การแต่งกาย การเฑ้าช้ัน
เรียน และการส่งงาน  
- การปฏิบัตติามฑ้อ  
ตกลงในการใช้ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

1-7, 9-17 5% 

 2.2.1 
(1) มีความรู้และความเฑ้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญใน
เนื้อหาที่วึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เฑ้าใจและอธิบายความต้องการทาง
ชีววิทยารวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไฑปัญหา 

-การทดสอบย่อย 
-รายงาน/การน าเสนอ
รายงานหน้าช้ัน 
- การร่วมอภปิรายซักถาม 
-ทักษะปฏิบตัิการ 
-งานที่มอบหมายตาม
กิจกรรม 
-  สอบวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้กลางภาค 

1-8 50% 

-  สอบวัดผลประเมินผลการ
เรียนรู้ปลายภาค 

17 30% 

2.3.1 
(1) คิดอย่างมีวิจาราญาาและอย่างเป็นระบบ 
 

- ตรวจผลงาน/รายงานการ
สืบค้นฑ้อมลู ตามหัวฑ้อที่ได้
มอบหมาย 
- การน าเสนอผลงานหน้าช้ัน
เรียน 
- ตรวจทักษะและการ
รายงานผลปฏิบัติการ 

2-7, 9-15 10% 

2.4.1 
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานกลุ่ม 
(7) มีความรับผิดชอบและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2.5.1 
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และการค านวาค่าที่จ าเป็นใน
การท างานด้านชีววิทยา 
(3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและ
การเฑียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบฑองสื่อการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 
(4) สามารถใช้สารสนเทวและเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

-ความสามารถในการท างาน
กับผู้อื่น 
-ความรับผดิชอบต่องานที่
ไดร้ับมอบหมาย 
-การมนษุยสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้ร่วมงานและบคุคลทั่วไป 
-การมภีาวะผู้น า 
-ความสามารถในการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลฑ การ
สื่อสาร การน าเสนอ การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทวในการ
เรียนรู ้

2-7, 9-16 5% 
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หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
(1) สุมาลี  เหลืองสกุล. จุลชีววิทยาทางอาหาร.กรุงเทพฯ. พิมพ์ ชัยเจริญ. 2535. 248 หน้า. 
(2) พวงพร  โชติกไกร.  จุลชีววิทยาฑองอาหารและนม.  กรุงเทพฯ.  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.   
    2544. 

 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 (1) ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากห้องสมุด และเว็บไซด์ 
  
 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 (1) e-learning  4034609 รายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology) 

 
 

หมวดที ่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักวึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น
จากนักวึกษาได้ดังนี้  
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการา์จากพฤติกรรมฑองผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บฑ้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  ผลการสอบฑองนักวึกษา 
 -  ทักษะและผลการปฏิบัติการฑองนักวึกษา 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากผลการประเมินการสอนในฑ้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาฑ้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน หรือการท าวิจัยในชั้นเรียน 
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4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวฑ้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักวึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานฑองนักวึกษา รวมถึงพิจาราาจากผลการทดสอบ
กลางภาคและปลายภาค และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานฑองนักวึกษาโดยอาจารย์อ่ืน ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 -  มีการตั้งคาะกรรมการในสาฑาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ฑองนักวึกษา โดยตรวจสอบ
ฑ้อสอบ รายงาน และวิธีการให้คะแนนสอบ  
 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุาภาพมากฑ้ึน ดังนี้  
 - ปรับปรุงรายวิชาทุกปีหรือตามฑ้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
 - เพ่ิมเติมเนื้อหา ทักษะ/เทคนิคการปฏิบัติการ หรือวึกษาดูงานด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร เพ่ือให้
นักวึกษามีมุมมองใน เรื่อง การประยุกต์ความรู้นี้กับประสบการา์ตรง 

 
 

หมวดอื่นๆ  
 

1.  การบูราาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
…………………………-…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  การบูราาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
…………………………-……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


