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ประมวลการสอนรายวิชา 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา        มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
คณะ/วิทยาลยั/ภาควิชา     สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
 
หมวดท่ี  1.  ลกัษณะและข้อมูลโดยทัว่ไปของรายวิชา 
1.1รหสั และ ช่ือรายวิชา SF316 ปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาทางอาหาร 
1.2 จ านวนหน่วยกิต       1 หน่วยกติ     1(0-3-0)   
1.3 หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 
   3.1  หลกัสูตร  
        วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 
   3.2  ประเภทของรายวิชา  
        เป็นวชิาเอก-บงัคบั 
1.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

ผูช้่วยศาสตราจารยอ์ุษามาส  จรยิวรานุกุล 
1.5 ภาคการศึกษา ชัน้ปีท่ีเรียน 
     ภาคตน้  นกัศกึษาชัน้ปีที ่3                
1.6 บุรพวิชา (pre-requisite) ส าหรบัรายวิชาน้ี (ถ้ามี)    

SC 241 จุลชวีวทิยา 
1.7 วิชาท่ีต้องเรียนพรอ้มกนั  

SF 315 จุลชวีวทิยาทางอาหาร 
1.8 สถานท่ีเรียน 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
1.9 วนัท่ีจดัท าหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของวิชา ครัง้ล่าสุด 

18  สงิหาคม พ.ศ. 2558 
 
หมวดท่ี 2.  จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
2.1  จดุมุ่งหมายของรายวิชา  

เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้คีวามรูแ้ละฝึกปฏบิตัเิทคนิคทางดา้นจุลชวีวทิยาทางอาหาร 
เพื่อน าไปประยุกตใ์ชใ้นทางอุตสาหกรรมอาหาร 
2.2  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันาปรบัปรงุรายวิชา  

ไม่ม ี
 
หมวดท่ี 3.  ส่วนประกอบรายวิชา  

3.1 ค าอธิบายรายวิชา  
ศกึษาภาคปฏบิตักิารซึง่สอดคลอ้งกบัเนื้อหาวชิา SF315 จุลชวีวทิยาทางอาหาร 
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3.2 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย 
ไม่ม ี

สอนเสริม 
ไม่ม ี

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/การฝึกงาน  
30 ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 

การศึกษาด้วยตนเอง 
3 ชัว่โมง/สปัดาห ์

3.3 การจดัเวลาและจ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการ 
3 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
หมวดท่ี 4.  การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
4.1. การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม 
(1) การพฒันาคณุธรรม จริยธรรม  

- มจีติส านึกและตระหนกัในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี 
- แสดงความซื่อสตัยส์จุรติอย่างสม ่าเสมอ  
- มวีนิยัต่อการเรยีนอย่างสม ่าเสมอ และตรงต่อเวลา รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้ 

ของตนเองและของกลุ่ม  
- มคีวามเคารพต่อกฎระเบยีบของสถาบนั โดยการแต่งกายถูกระเบยีบตามทีม่หาวทิยาลยัก าหนด รวมทัง้ 

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบของหอ้งปฏบิตักิารอย่างเคร่งครดั 
(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้พฒันาคณุธรรมและจริยธรรม    

- กระตุน้ใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึความส าคญัของจรรยาบรรณวชิาชพี โดยมกีารยกตวัอย่างประกอบ 
- นกัศกึษาจะตอ้งท าการลงชื่อเขา้เรยีนดว้ยตนเองทุกครัง้ หา้มมใิหม้กีารลงแทนกนั  
- มกีารเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีนทุกครัง้ทัง้บรรยายและปฏบิตักิาร และมกีารใหค้ะแนนความสนใจในชัน้เรยีน 10% 

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

- ในชัว่โมงปฏบิตักิารมกีารแบ่งงานใหน้กัศกึษารบัผดิชอบในการท าการทดลอง และน าผลมาเขยีนใบงาน 
รายบุคคล โดยก าหนดวนัสง่งานหลงัจากมปีฏบิตักิาร 1 สปัดาห ์หากเลยเวลาทีก่ าหนดจะถูกหกัคะแนน  

- ดแูลการแต่งกายและตกัเตอืนนกัศกึษาทีแ่ต่งกายผดิระเบยีบ หากพบอกีจะไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชัน้เรยีน  
หากพบอาจมกีารตดัคะแนนความสนใจในชัน้เรยีน 

(3) วิธีการประเมินผลการพฒันาคณุธรรมและจริยธรรม 
- ประเมนิจากแนวคดิในการตอบค าถามในชัน้เรยีนในเรื่องทีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพี 
- การตรวจสอบการมวีนิยัต่อการเรยีน และการตรงต่อเวลา จากการเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีน  
- ประเมนิผลจากการสง่งานภายในเวลาทีก่ าหนด  

            -   ประเมนิจากการทีน่กัศกึษาไม่แต่งกายผดิระเบยีบอกี 
4.2 ความรู ้

(1) ความรู ้
      -    มคีวามรูห้ลกัการทฤษฎดีา้นวทิยาศาสตรก์ารอาหาร 

            -    มคีวามรูใ้นสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง  
            -    รูค้วามกา้วหน้าทางวชิาการและเทคโนโลยต่ีาง  ๆ
            -    รูก้ฎระเบยีบ ขอ้ก าหนดทางวชิาการและการเปลีย่นแปลง 
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(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้การพฒันาความรู ้

- การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ไดแ้ก่ การสอนแบบคดิวเิคราะห ์( Critical thinking) การสอนแบบ  
ร่วมมอืกนัเรยีนรู ้ (Co-Operative Learning) การสอนบรรยายแบบ Active Learning โดยเน้นใหน้กัศกึษา     
ถาม-ตอบในชัน้เรยีน  

- ใหน้กัศกึษาได้ ตรวจเชือ้จุลนิทรยีช์นิดต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหาร   
           -    สอดแทรกความรูด้า้น มาตรฐานจุลนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหาร   
(2) วิธีการประเมินผลความรูท่ี้ได้รบั 

- การทดสอบวดัความรู ้โดยการสอบอย่างเป็นทางการ 2 ครัง้ (สอบกลางภาคและสอบปลายภาค)  
- ประเมนิจากการเขยีนรายงานปฏบิตักิาร  
- ประเมนิจากทกัษะการท าปฏบิตักิารของนกัศกึษา  

            -   ประเมนิจากการแสดงความคดิเหน็ของนกัศกึษาในชัน้เรยีนดา้นมาตรฐานจุลนิทรยีใ์นอาหาร 
4.3 ทกัษะทางปัญญา 

(1) ทกัษะทางปัญญา 
- สามารถคน้หาขอ้เทจ็จรงิ ท าความเขา้ใจ ประเมนิขอ้มลู จากหลกัฐานใหม่ แลว้น าขอ้สรุปมาใช้ 
- สามารถใชท้กัษะและความเขา้ใจในบรบิททางวชิาการและวชิาชพีมาประยุกตแ์ละปรบัปรุงใชใ้น 

สถานการณ์จรงิ 
            -   มทีกัษะภาคปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง ตามทีไ่ดร้บัการฝึกฝน และสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 
(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

- แบ่งกลุ่มใหน้กัศกึษาท าการทดลอง ประเมนิผลทีเ่กดิขึน้ แลว้น าผลการทดลองทีเ่กดิขึน้มาน าเสนอหน้า 
ชัน้เรยีน และสรุปในรายงานผลการทดลอง 

- สอนโดยการยกตวัอย่างการประยุกตใ์ชท้ฤษฎกีบัสถานการณ์จรงิ และมกีารถาม-ตอบเพื่อกระตุน้ให ้
นกัศกึษาไดท้ าการคดิวเิคราะห ์
            -   ใหน้กัศกึษาไดท้ าการทดลอง และเตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้ดว้ยตนเอง 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะทางปัญญา 

- ประเมนิผลจากการน าเสนอผลการทดลองหน้าชัน้เรยีน และการเขยีนใบรายงานผลการทดลอง สรุปและ 
วจิารณ์ผลการทดลอง รวมถงึการตอบขอ้สอบทีถ่ามดา้นการคดิวเิคราะห ์

- ประเมนิจากการน าเสนอหน้าชัน้เรยีนเกีย่วกบัหวัขอ้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการทดลอง และแนวทาง 
การแกไ้ขปัญหาของแต่ละกลุ่ม 

-   ประเมนิจากทกัษะภายในชัว่โมงปฏบิตักิาร โดยดจูากสามารถในการวางแผนหรอืแกไ้ขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
ในขณะท าปฏบิตักิารได ้
4.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(1) ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

- มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมายทัง้รายบุคคล และงานกลุ่ม  
- สามารถปรบัตวัท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดใ้นทุกสถานภาพ  

วางตวัและร่วมแสดงความคดิเหน็ในกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม 
(2) กลยุทธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ  

-  สอนปฏบิตักิารโดยเน้นการท างานเป็นทมี มกีารแบ่งกลุ่มกนัท าการทดลอง ซึง่ในแต่ละกลุ่มจะตอ้ง 
ช่วยเหลอืและแบ่งงานย่อยใหร้บัผดิชอบเป็นรายบุคคล และน าผลไปรวมกนัเพื่อใชเ้ขยีนรายงานการทดลอง  
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- มกีารเปลีย่นกลุ่มกนัท างานตามกจิกรรมทีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ างานร่วมกบัผูอ้ื่นที่ 
ไม่ใช่เพื่อนสนิท หรอือาจมกีารจดักลุ่มใหน้กัศกึษาเองโดยการจบัสลาก  
           -    มกีารถาม-ตอบในชัน้เรยีน เพื่อกระตุน้ใหน้กัศกึษาไดฝึ้กการแสดงความคดิเหน็ 
(3) วิธีการวดัและประเมินทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

- ประเมนิจากพฤตกิรรมในระหว่างท าปฏบิตักิาร และดกูารประสานงานภายในกลุ่ม และประเมนิจากการ 
เขยีนรายงานผลการทดลอง 

- 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  

           -    สอนสอดแทรกเทคนิคการใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษแก่นกัศกึษา 
(3) วิธีการประเมินผลทกัษะการวิเคราะหก์ารส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             -   ประเมนิจากการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ จากงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
             -   ประเมนิจากคุณภาพรปูแบบงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  
             -   ประเมนิจากการใชภ้าษาของนกัศกึษาทัง้การเขยีนรายงาน รวมถงึการตอบขอ้สอบของนกัศกึษา 

 
หมวดท่ี 5.  แผนการสอนและการประเมินผล 

5.1 แผนการสอน 

ครัง้ท่ี หวัข้อ/รายละเอียด/กิจกรรมท่ีจดัให้ 
จ านวน 
ชัว่โมง 

ผูส้อน 

1 การตรวจนบัแบคทเีรยีในอาหาร  3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

2 การตรวจนบัยสีตแ์ละราในอาหาร 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 
3 การตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ Salmonella spp. ในอาหาร 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

4 การตรวจวเิคราะหเ์ชือ้  Staphylococcus spp. ในอาหาร 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

5 การตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ Listeria monocytogenes ในอาหาร 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 
6 การตรวจวเิคราะหเ์ชือ้ Coliform  และ  E. coli ในอาหาร 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

7 การตรวจวเิคราะหเ์ชือ้  Bacillus cereus ในอาหาร 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

8 การตรวจวเิคราะหเ์ชือ้  Vibrio spp. ในอาหาร 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 
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9 การตรวจวเิคราะหเ์ชือ้  Clostridium perfringen ในอาหาร 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 

10 การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชวีวทิยาในน ้านม 3 ผศ.อุษามาส จรยิวรานุกลู 
5.2 แผนการประเมินผล 

ผลการเรีย
นรู ้

วิธีการประเมินผลนักศึกษา 
สปัดาหท่ี์ก าห

นด 

สดัส่วนของ 
การประเมินผล 
ปลายภาค 

1 การสอบกลางภาค 8 30% 

2 การสอบปลายภาค 16 40% 

2 รายงานปฏบิตักิาร 1-10 10% 

3 ความตัง้ใจ ตลอดเทอม 5% 

4 การเตรยีมอาหารเลีย้งเชือ้และลา้งเครื่องแกว้+ถ่าย Clip lab. ตลอดเทอม 15% 

 
 ● 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)..................................................................................
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หมวดท่ี 6.  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
6.1  หนังสือและเอกสารประกอบการสอนหลกั 
อุษามาส  จรยิวรานุกล. 2557. ปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาทางอาหาร. สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร.  
        คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย. 
6.2 หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ท่ีส าคญั 
1. Downes, P.F. and Ito, K. 2001. Compendium of Methods for the Microbiological Examination  of Food.  

      4th ed. Washington, DC : American Public  Health Association.  
2. Harrigan, W.F. 1998. Laboratory Methods in Food Microbiology. 3rd edition. UK.:Academic Press. 
3. ICMSF.1980. Microbial  Ecology of Foods. Volume II. Food Commodities. USA:Academic  Press. 
4. Jay, J.M., Loessner, M.J., and Golden, D.A. 2005. Modern Food Microbiology. 7th edition.  

USA. : Springer Science and Business Media Inc.  
5. Kraft, A.A. 1992. Psychrotrophic Bacteria in Foods : Disease and Spoilage. USA: CRC Press, Inc. 
5. Mossel, D.A.A, and Ingram, M. 1955. The Physiology of the Microbial Spoilage of Foods. 

 J. Appl. Bacteriol. 18:233-268. 
6. Mountney, G.J., and Gould, W.A. 1988. Practical Food Microbiology and Technology.  

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

บทเรยีนออนไลน์บน iTuneU วชิา SC316 ปฏบิตักิารจุลชวีวทิยาทางอาหาร ผศ.อุษามาส  จรยิวรานุกุล 
 
หมวดท่ี  7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ใหน้กัศกึษาทุกคนท าการประเมนิการสอนของอาจารยผ์่านเครื่องออนไลน์ของมหาวทิยาลยั  
และเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงรายวชิา 
7.2 การประเมินการสอน 

จากผลคะแนนของนกัศกึษาทัง้กลางภาคและปลายภาค 
7.3 การปรบัปรงุการสอน 

สาขาวชิาก าหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทบทวนกลยุทธก์ารสอนทุกภาคการศกึษา รวมทัง้คณะฯมกีารสง่เสรมิให ้
อาจารยอ์บรมความรูท้ ัง้ภายนอกและภายในมหาวทิยาลยั เพื่อน าความรูม้าปรบัปรุงการสอน 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 

สาขาวชิาฯ มคีณะกรรมการมาตรฐานวชิาการจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอกร่วมประชุมและพจิารณา มคอ. 3  

และขอ้สอบ และมกีรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณา มคอ. 5 และความเหมาะสมของการใหค้ะแนนและการตดัเกรด 
7.5 การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยผ์ูส้อนรวบรวมผลการประเมนิการสอนโดยนิสติ คะแนนสอบ พฤตกิรรมของนกัศกึษา 
เขา้ทีป่ระชุมในกลุ่มผูร้่วมสอน เพื่อวเิคราะหปั์ญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยุทธก์ารสอนทีใ่ช ้
หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอในทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
 


