
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชาการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
 

 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 4032607  การใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา     
   Instrumentation for Microbiology  
2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต   (2-2-5) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

           เปิดสอนให้กับหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา 
              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีที่เป็นรายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                        บังคับ                            เลือก 

                        

              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการสื่อสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
        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   ดร. ญาณิกา  วัชรเทวินทร์กุล  
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที่ ......1..... / ...0652.... ..   ชั้นปีที่ .......5....... 
 

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

   มี     รายวชิา …………………………………..  
 

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

8. สถานที่เรียน   
    ห้องบรรยาย 
    ห้องปฏิบัติ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่จัดท ารายวิชา    วันที่   ........... เดือน ................................. ......   พ.ศ .  ..............  
   วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  วันที่ 50  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 5206 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 
 หลังจากท่ีเรียนรายวิชาการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา นักศึกษาจะต้อง 
 1.  สามารถอธิบายวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และหลักการท างานของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 5.  สามารถใช้งานเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งที่ 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.5   
     หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     
และเป็นไปตามแผนการปรับปรุงใน มคอ. 2 
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หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
(ภาษาไทย) หลักการ ทักษะ และวิธีการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยาในห้องปฏิบัติการ 

 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

30 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 

30 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 

75 ชั่วโมง/ 
ภาคการศึกษา 

สอนเสริมเฉพาะ
รายบุคคลแล้วแต่กรณี 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     ………1…… ชั่วโมง/สัปดาห์ (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรก 
     ของการสอน) 
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หมวดที่  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผย
ข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความซื่อสัตย์ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 
มีวินัย  มีความตรงต่อเวลา  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

(1)  มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

1. พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม โดย
สอดแทรกในเนื้อหาที่สอน ยกตัวอย่างที่พบเห็น 
และให้นักศึกษาใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 

1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา การแต่งกายเหมาะสม
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
2. ประเมินความซื่อสัตย์จากการไม่ทุจริตในการสอบ การ
รายงานผลการปฏิบัติการทดลอง และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 

2.  ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

5. ความรู้ที่ต้องได้รับ  
(1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ 
ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาทีศ่ึกษา 
(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบาย 
ความต้องการทางชีววิทยา รวมทั้งประยุกต์ความรู้  
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข 
ปัญหา  

1. บรรยายทฤษฎีและให้ฝึกปฏิบัติ      
2. ก าหนดให้ท างานกลุ่มโดยฝึกให้สืบค้นข้อมูล
และน าเสนอในชั้นเรียน 
 

1. ประเมินจาการสอบวัดผล และการน าเสนอความรู้ที่
ได้จากการค้นคว้า 
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3.  ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

3. ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนจากการใช้กระบวนการน าเสนออย่างสร้างสรรค์  

(1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น และใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย 

1. บรรยายทฤษฎี  ค้นคว้า และให้ฝึกปฏิบัติ 
2. ให้นักศึกษาใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ออกแบบการทดลองเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการศึกษา  
 

1. ประเมินจากการสอบวัดผล  
2. ประเมินจากผลการทดลองที่นักศึกษาออกแบบการ
ทดลองเอง 

 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ที่ต้องพัฒนา  

(4)  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(7)  มีความรับผิดชอบและพัฒนาการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนื่อง 

1. จัดกิจกรรมกลุ่มในการค้นคว้าหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย และน าเสนอ 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในการน าเสนอรายงาน การ
ท างานเป็นกลุ่ม และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือ และการค านวณค่าท่ี
จ าเป็นในการท างานด้านชีววิทยา  

(3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
ได้อย่างเหมาะสม  
    (4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่าง
เหมาะสม  

1. ให้นักศึกษาใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการวัด 
และวิเคราะห์ค่าท่ี  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการค านวณ การสร้างกราฟ ฯลฯ และมีการ
น าเสนอข้อมูลที่ผ่านการสังเคราะห์แล้วโดยใช้
เทคโนโลยีสื่อสารที่เหมาะสม 
 
 
 

1. ประเมินผลจากผลการสังเคราะห์ข้อมูล และรูปแบบ
การน าเสนอผลการทดลองที่ได้ 
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ค่านิยม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้

(TQF) 
ค่านิยม 

15 ประการ 

(ระบุข้อท่ีสอดคล้อง) 
1 บทน า 

     วินัยและข้อควรปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

4 -  ทดสอบก่อนเรียน 
-  แจกแนวการจัดการเรียนรู้ และชี้แจง 
-  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวินัย ข้อควร
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
และความส าคัญของการใช้เครื่องมืออย่าง
ถูกต้อง 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave) 
          -  หลักการท างานของ 
Autoclave 
          -  ประเภทของ Autoclave 
          -  เทคนิคการใช้ Autoclave 
          -  ประโยชน์ของ Autoclave 
          -  การดูแลรักษา Autoclave 
          -  เทคโนโลยีของ Autoclave 
 
 
 
 

4 -  อาจารย์บรรยายเรื่อง หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 
-  นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้

(TQF) 
ค่านิยม 

15 ประการ 

(ระบุข้อท่ีสอดคล้อง) 
3 
 
 
 

 

ตู้อบลมร้อน (Hot  Air  Oven) 
-  หลักการท างานเครื่อง 

      -  ประเภทของ Hot  Air  Oven  
      -  ประโยชน์ของ Hot  Air  Oven 
      -  เทคโนโลยีของ Hot  Air  Oven ใน
ปัจจุบัน 

4 -  อาจารย์บรรยายเรื่องตู้อบลมร้อน 
-  นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องตู้อบลมร้อน 
 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

4 ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Airflow Cabinet) 
        -  หลักการท างานของเครื่อง 
        -  ประเภทของตู้ปลอดเชื้อ 
        -  การเลือกใช้ตู้ปลอดเชื้อ 
        -  การติดตั้งตู้ปลอดเชื้อ 

4 -  อาจารย์บรรยายเรื่องตู้ปลอดเชื้อ 
-  นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องตู้ปลอดเชื้อ 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

5 เครื่องหมุนเหวี่ยง (Centrifuge) 
-   หลักการท างานของเครื่อง  
-  ชนิดของโรเตอร์ 
-  การเลือกใช้โรเตอร์ 
-  เทคโนโลยีของเครื่องหมุนเหวี่ยงใน

ปัจจุบัน 
-  ข้อควรระวังในการใช้งาน 

4 -  อาจารย์บรรยายเรื่องเครื่องหมุนเหวี่ยง 
-  นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องเครื่องหมุน
เหวี่ยง 

1.1, 2.1, 3.1, 5.1 4, 8, 9, 12 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้

(TQF) 
ค่านิยม 

15 ประการ 

(ระบุข้อท่ีสอดคล้อง) 
6 ครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง 

(UV –Vis Spectrophotometer) 
-  หลักการท างานของเครื่อง 
-  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ/ปริมาณ  
-  เทคโนโลยีของเครื่องในปัจจุบัน 

4 -  อาจารย์บรรยายเรื่องเครื่องตรวจวัดสาร
ด้วยการดูดกลืนแสง 
-  นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องเครื่องตรวจ
วัดสารด้วยการดูดกลืนแสง 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

7 
 
 
 
 
 

เครื่องชั่ง (Balance)  
-  หลักการท างานของ 
เครื่อง 
-  การติดตั้งเครื่องชั่ง 
-  คุณสมบัติของตัวอย่างที่น ามาชั่ง 

      -  การสอบเทียบและการปรับ 
-  เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter) 

     -  หลักการท างานของเครื่อง 
     -  เทคนิคการใช้งาน 
     - ประโยชน์ของเครื่อง 
     - การดูแลรักษาเครื่องมือ 

4 - อาจารย์บรรยายเรื่องเครื่องชั่ง        
- นักศึกษาท าปฏิบัติการทดลองชั่งสาร 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

8 สอบกลางภาค 
 
 
 
 
 

  1.1, 2.1, 3.1, 5.1 4, 8, 9, 12 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้

(TQF) 
ค่านิยม 

15 ประการ 

(ระบุข้อท่ีสอดคล้อง) 
9  เครื่องเขย่า (Shaker)  

         -  หลักการท างานของเครื่อง  
          -  เทคนิคการใช้งาน 
         -  ประโยชน์ของเครื่อง 
         -  การดูแลรักษาเครื่องมือ 
        -  เทคโนโลยีของเครื่องมือ ในปัจจุบัน    

4 - อาจารย์บรรยายเนื้อหา 
- นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องเครื่องเขย่า 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

10 กล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ (Microscope) 
        -  หลักการท างาน  

          -  ประเภทของกล้อง 
        -  การดูแลรักษาเครื่องมือ 
       -  เทคโนโลยีของเครื่องมือในปัจจุบัน 

4 -  อาจารย์บรรยายเนื้อหา 
-  นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องกล้อง
จุลทรรศน์ชนิดต่างๆ 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

11 
 
 
 
 
 
 

เครื่อง Thermal cycle หรือ PCR 
machine 

        -  เทคนิค PCR 
        -  หลักการของ PCR 
        -  สารเคมีที่เก่ียวข้องในปฏิกิริยา PCR  
        -  การวิเคราะห์ผลผลิตดีเอ็นเอจาก

ปฏิกิริยา PCR 
 
 
 
 

4 -  อาจารย์บรรยายเนื้อหา 
-  นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องเครื่อง PCR  

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวนชั่วโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผลการเรียนรู้

(TQF) 
ค่านิยม 

15 ประการ 

(ระบุข้อท่ีสอดคล้อง) 
12 เครื่อง HPLC (High Performance 

Liquid Chromatography )  
        -  หลักการท างานของเครื่อง 
        -  ข้อปฏิบัติและการดูแลรักษาเครื่อง 

HPLC 

4 -  อาจารย์บรรยายเนื้อหา 
-  นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องเครื่อง HPLC 
 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

13 เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze 
dryer) 

- หลักการท างาน 
- ประเภทของการใช้งาน 

4 -  อาจารย์บรรยายเนื้อหา 
-  นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องเครื่องท าแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

14 เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary 
Evaporator) 

- หลักการท างาน 
- ส่วนประกอบ 
- เทคนิคการใช้งานและการดูแลรักษา  

4 -  อาจารย์บรรยายเนื้อหา 
-  นักศึกษาท าปฏิบัติการเรื่องเครื่องกลั่น
ระเหยสารแบบหมุน 

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

15 การน าเสนองานที่มอบหมาย 4 - การน าเสนอบทความงานวิจัย 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 4, 8, 9, 12 

16 การน าเสนองานที่มอบหมาย (ต่อ) 4 - ทดสอบหลังเรียน 
- การน าเสนอบทความงานวิจัย 

  

17 สอบปลายภาค   1.1, 2.1, 3.1, 5.1 4, 8, 9, 12 
หมายเหตุ  ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 
การประเมนิ งานที่จะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 

ที่ก าหนด 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่
ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
เข้าใจและอธิบายความต้องการ
ทางชีววิทยา รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข 
ปัญหา 

สอบกลางภาค 
สอบย่อย 
สอบปลายภาค 

8 
13 
17 

30% 
15% 
15% 

3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น และใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
การวิจัย 
4.4 มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและรับผิดชอบ
งานในกลุ่ม 
4.7 มีความรับผิดชอบและ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือ 
และการค านวณค่าที่จ าเป็นในการ
ท างานด้านชีววิทยา  
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ
สื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

การปฏิบัติงานโดยการใช้เครื่องมือ 
น าเสนอรายงาน 
การท างานกลุ่มและผลงาน 
การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

35% 

1.1 มีวินัย มีความตรงต่อเวลา 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

การเข้าชั้นเรียน การมีส่วนร่วม 
อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

5% 
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เกณฑ์การประเมินผล 
    80 % ขึ้นไป   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+  ต่ ากว่า 50 %   ระดับคะแนน   E 
 

หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการสอนการใช้เครื่องมือทางจุลชีววิทยา 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 เอกสารรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เว็บไซต์ และคู่มือการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 
 

หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษาได้ดังนี้ 
 - การสะท้อนความคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 - การสอบและการประเมินการใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
 - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง 
และหาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
 - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 4.1 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยนักศึกษา   
 ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 ด้านที่ 2 ด้านความรู้ 
 ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 4.2 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยอาจารย์ผู้สอน  
 1. การสอบ/ทดสอบซ้ า 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน   
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุกปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 

หมวดอื่นๆ  
 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ถ้ามี( 
- 

2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ้ามี( 
- 

 


