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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 
หมวดท่ี  1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1. รหสั และ ช่ือรายวิชา SF315 จุลชวีวทิยาทางอาหาร                 
2. จ านวนหน่วยกิต       3 หน่วยกติ  3(3-0-6)   
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
   3.1  หลกัสูตร  
        วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
   3.2  ประเภทของรายวิชา  
        เป็นวชิาเอก-บงัคบั 
4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 
    ผูช้่วยศาสตราจารยอ์ุษามาส  จรยิวรานุกุล 
5. ภาคการศึกษา ชัน้ปีท่ีเรียน 
    ภาคตน้  นกัศกึษาชัน้ปีที ่3                
6. บุรพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)    
    SC241  จุลชวีวทิยา   
7. วิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั  

SF316 ปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาทางอาหาร 
8. สถานท่ีเรียน 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
9. วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของวิชา ครัง้ล่าสุด 

15  สงิหาคม พ.ศ. 2559 
 
หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1.  จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูท้างดา้นจุลชวีวทิยาทางอาหาร เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมอาหาร 
2.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  

ไม่ม ี
 
หมวดท่ี 3.  ส่วนประกอบของรายวิชา 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
จุลนิทรยีท์ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัอาหาร ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเจรญิเตบิโตของจุลนิทรยีใ์นอาหาร 

การปนเป้ือนในอาหารชนิดต่างๆ จุลนิทรยีท์ีท่ าใหเ้กดิการเน่าเสยีของอาหาร จุลนิทรยีท์ีท่ าใหเ้กดิโรค 
จุลนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารหมกั คุณภาพและมาตรฐานทางจุลชวีวทิยาของอาหาร 
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2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 

45 
ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

สอนเสริม 
ไม่ม ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
ไม่ม ี

การศึกษาด้วยตนเอง 
3 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3. การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการ 
3  ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
หมวดท่ี 4.  การพฒันาการเรียนรูข้องนักศึกษา 

4.1 คณุธรรม จริยธรรม 
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 

- มจีติส านึกและตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี 
- แสดงความซื่อสตัยส์จุรติอย่างสม ่าเสมอ  
- มวีนิยัต่อการเรยีนอย่างสม ่าเสมอ และตรงต่อเวลา รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ 

ของตนเองและของกลุ่ม  
- มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของสถาบนั โดยการแต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด รวมทัง้ 

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอย่างเคร่งครดั 

(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    
- ยกตวัอย่างลกัษณะอาหารทีป่นเป้ือนจากจุลนิทรยี ์เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึความส าคญัของ 

อนัตรายของจุลนิทรยีใ์นอาหาร  
- นกัศกึษาจะตอ้งลงชื่อเขา้เรยีนดว้ยตนเองทุกครัง้ หา้มมใิหม้กีารลงแทนกนั  
- มกีารเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีนทุกครัง้ทัง้บรรยายและปฏบิตักิาร และมกีารใหค้ะแนนความสนใจในชัน้เรยีน 10% 

โดยในชัว่โมงปฏบิตักิารมกีารก าหนดว่า  
- ถา้เขา้เรยีนหลงัเวลา 15 นาท ีใหถ้อืว่ามาสาย 
- ถา้เขา้เรยีนหลงัเวลา 30 นาท ีใหถ้อืว่าขาดเรยีน 
- การมาสาย 3 ครัง้ ใหถ้อืว่าขาดเรยีน 1 ครัง้ 
- การขาดเรยีนเกนิกว่า 2 ครัง้ ใหถ้อืว่าไม่สทิธิส์อบ  

- ตรวจการแต่งกายและตกัเตอืนนกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ หากพบอกีจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชัน้เรยีน  
หากพบอาจมกีารตดัคะแนนความสนใจในชัน้เรยีน  

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
- ประเมนิจากความเขา้ใจในการตอบค าถามในชัน้เรยีนในเรื่องทีเ่กีย่วกบัอนัตรายของจุลนิทรยีใ์นอาหาร 
- การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน และการตรงต่อเวลา จากการเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีน  
- ประเมนิผลจากการสง่งานภายในเวลาทีก่ าหนด  
- ประเมนิจากการทีน่กัศกึษาไม่แต่งกายผดิระเบยีบ  

4.2 ความรู ้

(1)  ความรู ้
            -    มคีวามรูห้ลกัการทฤษฎดีา้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 
            -    มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง  
            -    รูค้วามกา้วหน้าทางวชิาการและเทคโนโลยต่ีาง  ๆ
            -    รูก้ฎระเบยีบ ขอ้ก าหนดทางจุลชวีทิยาในอาหารชนิดต่างๆ 
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(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู ้
- การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ การสอนแบบคดิวเิคราะห ์( Critical thinking) การสอนแบบ  

ร่วมมอืกนัเรยีนรู ้ (Co-Operative Learning) การสอนบรรยายแบบ Active Learning โดยเน้นใหน้กัศกึษา  
ถาม-ตอบในชัน้เรยีน   

- สอดแทรกความรูด้า้น มาตรฐานจุลนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหาร  
(3) วิธีการประเมินผลความรูท่ี้ได้รบั 

- การทดสอบวดัความรู ้โดยการสอบอย่างเป็นทางการ 2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  
            -    ประเมนิจากการแสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษาในชัน้เรยีนดา้นมาตรฐานต่างๆ 
4.3 ทกัษะทางปัญญา       
(1) ทกัษะทางปัญญา 

- สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจ ประเมนิขอ้มลู จากหลกัฐานใหม่ แลว้น าขอ้สรุปมาใช้ 
- สามารถศกึษาวเิคราะหปั์ญหาทีซ่บัซอ้น แสดงความคดิเหน็ต่อปัญหา และเสนอแนวทางแกไ้ขทีส่รา้งสรรค ์
- สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจในบรบิททางวชิาการและวชิาชพีมาประยุกตแ์ละปรบัปรุงใชใ้น 

สถานการณ์จรงิ 
(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

- สอนโดยการยกตวัอย่างการเน่าเสยีของอาหารชนิดต่างๆ หรอืการเกดิโรคอาหารเป็นพษิ โดยนกัศกึษา 
ตอ้งวเิคราะหใ์หไ้ดว้่าเกดิจากเชือ้จุลนิทรยีช์นิดใด 

(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 
- ประเมนิจากการตอบค าถามในชัน้เรยีน  

4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
            -    มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้รายบุคคล และงานกลุ่ม  

- วางตวัและร่วมแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม 
(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

- มกีารเปลีย่นกลุ่มกนัท างานตามกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ างานร่วมกบัผูอ้ื่นที่ 
ไม่ใช่เพื่อนสนิท หรอือาจมกีารจดักลุ่มใหน้กัศกึษาเองโดยการจบัสลาก  

- มกีารถาม-ตอบในชัน้เรยีน เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กการแสดงความคดิเหน็ 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

- ประเมนิจากพฤตกิรรมภายหลงัมกีารจดักลุ่มใหม ่
-      ประเมนิจากการตอบค าถามในชัน้เรยีน และการแสดงความคดิเหน็ต่างๆ ของนกัศกึษา 

4.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สามารถระบุ เขา้ถงึและคดัเลอืกแหล่งขอ้มลู 
- สามารถใชค้อมพวิเตอรจ์ดัการเกบ็ขอ้มลู 
- สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษเพื่อใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 

(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะการวิเคราะห ์การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- แนะน าวธิกีารสบืคน้ขอ้มลู และแหล่งขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอืแก่นกัศกึษา  
- มอบหมายงานใหน้กัศกึษาสง่รายงานทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นรปูเอกสาร และแผ่นขอ้มลู  
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- สอนสอดแทรกเทคนิคการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษแก่นกัศกึษา 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             -   ประเมนิจากการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ จากงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
             -   ประเมนิจากคุณภาพรปูแบบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
             -   ประเมนิจากการใชภ้าษาของนกัศกึษาทัง้การเขยีนรายงาน รวมถงึการตอบขอ้สอบของนกัศกึษา 
 
หมวดท่ี 5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน 
      5.1.1 บรรยาย 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 จุลนิทรยีท์ีม่คีวามส าคญัทางดา้นอาหาร                3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

2 แหล่งการปนเป้ือนจุลนิทรยีใ์นอาหารปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อกา
รเจรญิของจุลนิทรยีใ์นอาหาร 

3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

3-4 ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเจรญิของจุลนิทรยีใ์นอาหาร 6 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

5-7 จุลนิทรยีก์บัการเน่าเสยีของอาหาร 9 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

Midterm Examination 

8-9 จุลนิทรยีก์บัการถนอมอาหาร 6 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

10-11 โรคอาหารเป็นพษิทีเ่กดิจากแบคทเีรยี 6 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

12-13 อาหารหมกัดอง 6 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

14 การตรวจวเิคราะหท์างจุลชวีวทิยา 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

15 การควบคุมคุณภาพทางจุลชวีวทิยาในอาหาร 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

Final Examination 

5.2 แผนการประเมินผล 

ผลการเรีย
นรู ้

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สปัดาหท่ี์ก าห

นด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผลปลายภ

าค 
1 การสอบกลางภาค 8 35% 

2 การสอบปลายภาค 16 40% 

3 คะแนนความตัง้ใจ ตลอดเทอม 10% 

4 มอบหมายงานกลุ่ม ตลอดเทอม 5% 

5 ขอ้สอบย่อย ตลอดเทอม 10% 
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   ● วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
    (Student – Centered Approach) 
  การบรรยาย (Lecture) การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
  การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
       การอภปิราย (Discussion)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
  การสมัมนา (Seminar)  การเรยีนรูผ้่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต  
    ( Online Learning/Internet-based-Learning) 
  การเรยีนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
  การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
  การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
  การเรยีนรูจ้ากการท างาน  (Work-based  Learning) 
  กรณีศกึษา (Case Study)  อื่น ๆ (Others) (Please specify).............................................. 

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
  รปูภาพ (Pictures)    สือ่น าเสนอในรปูแบบ  PowerPoint 
  ของจรงิ (Authentic Material)   โปรแกรมส าเรจ็รปู 
  สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD,  DVD, e-book ฯลฯ                              
  อื่น ๆ Others (Please specify) ..............................................  

 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
  การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)    เกมส ์(Games) 
  การระดมสมอง (Brainstorming)   สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
  การน าเสนอ (Presentation)        การส ารวจขอ้มลู (Survey)  
  การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)      การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
  การทดลอง (Experiment)         การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
  การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ   การสง่นกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรมวชิาการ 
       อื่นๆ (ระบ)ุ Others (Please specify)..................................................................................  

 

หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
6.1 หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลกั 
 อุษามาส  จรยิวรานุกล. 2558. เอกสารประกอบการสอนวชิาจุลชวีวทิยาทางอาหาร. สาขาวชิา 
           วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
อุษามาส  จรยิวรานุกล. 2558. เอกสารประกอบการสอนวชิาปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาทางอาหาร. สาขาวชิา 
           วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร. คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
 
6.2 หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ท่ีส าคญั 
1. dams, M.R. and Moss, M.O. 2000. Food Microbiology. 2nd edition. UK.: The Royal Society of Chemistry.  
2. Banwart, G.J. 1989. Basic Food  Microbiology. 2nd  edition. NewYork: Van Nostrand Reinhold. 
3. Frazier, W.C., and Westhoff, D.C. 1988. Food Microbiology. 4th edition. Singapore : McGraw-Hill Book 

Company. 
4. Garbutt, J. 1997. Essentials of  Food Microbiology. London: Arnold.  
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5. ICMSF.1980. Microbial  Ecology of Foods. Volume II. Food Commodities. USA: Academic Press. 
6. Jay, J.M., Loessner, M.J., and Golden, D.A. 2005. Modern Food Microbiology. 7th edition.  

USA. : Springer Science and Business Media Inc.  
7. Kraft, A.A. 1992. Psychrotrophic Bacteria in Foods : Disease and Spoilage. USA:  

CRC Press, Inc. 
8. Mountney, G.J., and Gould, W.A. 1988. Practical Food Microbiology and Technology.  

3rd edition. USA : Van Nostrand Reinhold Company Inc.  
9. Ray, B. 2001. Fundamental  Food Microbiology. 2nd ed. USA : CRC Press  
6.3 หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ท่ีแนะน า  

บทเรยีนออนไลน์บน iTuneU วชิา SF315 จุลชวีวทิยาทางอาหาร ผูช้่วยศาสตราจารยอ์ุษามาส  จรยิวรานุกุล 
 
หมวดท่ี  7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่าน ระบบ ออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อน ามาใชใ้นการปรบัปรุงรายวชิาครัง้ต่อไป 
7.2 การประเมินการสอน 

จากผลคะแนนของนกัศกึษากลางภาคและปลายภาค 
7.3 การปรบัปรงุการสอน 

สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยุทธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา 
รวมทัง้มกีารสง่เสรมิใหอ้าจารยอ์บรมความรูท้ ัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั เพื่อน าความรูม้าปรบัปรุงการสอน 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

สาขาวชิาฯ มคีณะกรรมการมาตรฐานวชิาการจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอกร่วมประชุมและพจิารณา มคอ. 3  

และขอ้สอบ และมกีรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณา มคอ. 5 และความเหมาะสมของการใหค้ะแนนและการตดัเกรด 
7.5 การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนิสติ คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา เพื่อวเิคราะหปั์ญหา 
ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช้ ว่าเหมาะสมหรอืไม่ 
หากพบจุดทีค่วรแกไ้ขกจ็ะท าการปรบัปรุงและพฒันาใหเ้หมาะสมต่อไป 
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