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มคอ.5 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาเทคนคิทางจุลชีววิทยา 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 
จช 621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา 

MB 621 Microbiological Techniques 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 
ไม่มี 

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ  อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

รบัผิดชอบรายวิชาโดย  อาจารย์อนิรุทธิ์ ล้ิมตระกูล 

อาจารยผ์ูส้อนบรรยายและปฏิบติัการ   สงักดัภาควิชา 

3.1 ผศ.ดร.วรรณา ผู้มีโชคชัย  จุลชีววิทยา 

3.2 ผศ.ดร.นิตยา  ไตรภิญโญภาพ  จุลชีววิทยา 

3.3 ผศ.ดร.มาลัย  ทวีโชติภัทร์  จุลชีววิทยา 

3.4 อ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักด์ิ  จุลชีววิทยา 

3.5 อ.ดร.อนิรุทธิ์ ล้ิมตระกูล  จุลชีววิทยา 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา :  
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

5. สถานทีเ่รียน 

5.1 ห้องบรรยาย  ช้ัน 11 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 

5.2 ห้องประชุม  ช้ัน 9 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 

5.3 ห้องปฏบัิติการ 911 ช้ัน 9 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 

(บรรยาย/ปฏิบัติการ) 

จ านวนช่ัวโมงที่

สอนจริง 

(บรรยาย/ปฏิบัติการ) 

เหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอน

หากมีความแตกต่าง

เกนิ 25% 

Orientation and Topic 01_Microscopy (1/1) (1/1) - 

Topic 02_Laboratory safety, Aseptic technique, 

and media preparation 
(1/3) (1/3) 

- 

Topic 03_ Microbes from environment, 

specimen collection, and Bacterial 

isolation 

(1/3) (1/3) 

- 

Topic 04_ Immunological techn (1/3) (1/3) - 

Topic 05_Bacterial staining (1/3) (1/3) - 

Topic 06_Antiseptic, disinfectant and 

antimicrobial susceptibility test 
(1/3) (1/3) 

- 

Topic 07_Molecular identification of bacteria_I 

(1/3) (1/6) 

เนื่องจากต้องมีการเตรียมเช้ือ

ให้บริสทุธิ์ซ า้หลายคร้ัง เพ่ือให้

มั่นใจว่าเช้ือมีความบริสทุธิ์แล้ว

จริงๆ  

Topic 08_Virus isolation  by cell culture 1 (1/3) (1/3) - 

Topic 09_Virus isolation  by cell culture - 2 (1/3) (1/3) - 

Topic 10_Virus isolation  by cell culture - 3 (1/3) (1/3) - 

Topic 11_Basic technique in mycology 1 (1/3) (1/3) - 

Topic 12_Basic technique in mycology 2 (1/3) (1/3) - 

Topic 13_ Molecular identification of 

bacteria_II 
(1/3) (1/3) 

- 

Topic 14_ Bacterial characterization (1/3) (1/3) - 

Topic 15_ Bacterial preservation and special 

growth condition 
(1/3) (1/3) 

- 

SDL 2 2 - 

 

 

2. หวัขอ้ทีส่อนไม่ครบคลุมตามแผน 

ไม่มี 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามที่ระบุไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

 

ผลการเรียนรู้ วิธสีอน 
ประสทิธผิล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรมและจริยธรรม 

1. มคีวามรับผดิชอบในการเรียน 

(ซื่อสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ ใฝ่

รู้ใฝ่เรียน เข้ากบัผู้อื่นได้)  

 

2. มจีริยธรรมในการท างานร่วมกบั

ผู้อื่น (เคารพสทิธแิละรับฟังความ

คดิเหน็ของผู้อื่นและท างานร่วมกบั

ผู้อื่นได้) 

 

อภิปราย พร้อมท าข้อตกลงถงึระเบยีบ

การปฏบิตัตินระหว่างการเรียนในห้อง

บรรยาย และห้องปฏบิตักิาร และ แจ้ง

เกณฑก์ารให้คะแนนของรายวิชา ใน

ชั่วโมง orientation 
  - 

ความรู ้

1. มคีวามรู้ เข้าใจในเนื้อหาจุลชีววิทยา 

เป็นอย่างด ี 

2. มคีวามรู้ เข้าใจในศาสตร์ชวีภาพ

การแพทย์แบบบูรณาการ  

3. สามารถน าความรู้มาประยุกตใ์ช้ใน

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  

 

 

- บรรยายร่วมกบัตั้งค าถาม เพ่ือให้
อภิปรายในชั้นเรียน  

- เปิดโอกาสให้นิสติซักถามเพ่ือให้
นิสติสามารถบูรณาการความรู้ เกี่ยวกบั

เทคนิคทางจุลชีววิทยาได้ 

- ให้ปฏบิตักิารทดลอง และท ารายงาน
ผลการทดลอง ในหัวข้อที่เรียน 

- ให้ท ารายงานจากการสบืค้นข้อมูล
เพ่ิมเตมิในเนื้อหาวิชาที่เรียน 

  - 

ทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี

และปฏบิตันิ ามาประยุกตใ์ช้ในการ

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา  

 

 

ให้นิสติปฏบิตักิารทดลอง และท า

รายงาน วเิคราะห์ผล และปัญหาที่

เกดิขึ้นระหว่าง และหลังการทดลอง   

  - 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

1. มคีวามรับผดิชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย  

 

- แจ้งให้ทราบถงึระเบยีบวิธกีาร
ปฏบิตัตินในห้องปฏบิตักิาร รวมถงึ

การทิ้ง และเกบ็วัสดุอปุกรณ ์รวมถงึ

เคร่ืองมอื หลังปฏบิตังิานเสรจ็สิ้น  

- มอบหมายให้นิสติปฏบิตักิารทดลอง 
และท ารายงานส่งตามก าหนด 

 

  - 

 

4. ขอ้เสนอการด าเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 

ไม่มี 

 



มคอ. 5 

คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 4 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จ านวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 

 1 คน 

2. จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา 

 1 คน 

3. จ านวนนกัศึกษาทีถ่อน (W) 

 ไม่มี 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

 B+  1 คน คิดเป็น 100% 

5. ปัจจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถา้มี) 

 นิสติลงทะเบียนเรียนมีจ านวนน้อย ไม่มีการกระจายตัวของคะแนน 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

(ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 

6.1  ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

 ไม่มี 

6.2  ความคลาดเคล่ือนด้านวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

7. การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

 เน่ืองจากมีนิสติลงทะเบียนเรียนเพียงคนเดียว และนิสติบรรลุผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาในทุกๆ ด้าน

ที่ก  าหนดไว้ ดังน้ัน นิสิต 100% บรรลุผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชา  

 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับการสอนเร่ืองการหาล าดับเบสของ 

DNA ในหัวข้อ Molecular identification of bacteria จากหลักสตูร และคณะ 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 

ไม่มรีะเบียบการรองรับการสนับสนุน และอุดหนุนรายวิชาด้านสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลืองส าหรับ

การใช้เคร่ืองมือที่ห้องวิจัยกลางเพ่ือการเรียนการสอน 
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หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (เอกสารแนบ) 

1.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

ไม่มี 

1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

ไม่ม ี

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

ไม่ม ี

2.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

ไม่ม ี

 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรุง 

 

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

แผนปรับปรุงที่ระบุ 

1.1 ปรับปรุงหัวข้อเน้ือหาการเรียนให้มีความเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานการปฏบัิติงานด้านจุลชีววิทยาที่

จ าเป็น ส าหรับนิสติที่ต้องปฏบัิติการทดลอง และท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัจุลินทรีย์ 

 

สิ่งที่ปฏบัิติ 

 มีการปรับเน้ือหารายวิชา ให้สอดรับกบัพ้ืนฐานความรู้ทางจุลชีววิทยาของนิสิต และสนับสนุนการ

น าความรู้ไปใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางจุลชีววิทยาของนิสติได้ต่อไป 

 

1.2 ปรับเกณฑก์ารประเมินให้ระดับคะแนนสงูข้ึน เน่ืองจากเป็นรายวิชาที่ประเมินนิสติจากการ

ปฏบัิติงานทั้งหมด ไม่มีการสอบวัดผลอื่นอกี 

 

สิ่งที่ปฏบัิติ 

 ปรับเกณฑก์ารประเมินให้ระดับคะแนนสงูขึ้น เป็น 

85≤ A, 80≤ B+, 75≤ B, 70≤ C+, 65≤ C, 60≤ D+, 55≤ D, 55> E 

 

2. การด าเนินการอื่น  ในการปรบัปรุงรายวิชา 

ไม่มี 
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3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงหัวข้อเน้ือหาการเรียนให้มีความเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานการ

ปฏบัิติงานด้านจุลชีววิทยาที่จ าเป็น ส าหรับนิสติที่ต้องปฏบัิติการทดลอง 

และท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ 

2. เน่ืองจากปัญหาด้านการประเมินนิสติ ที่อาจมีความคลาดเคล่ือนตาม

ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนแต่ละทา่น จึงควรมีการน า Authentic 

Assessment ด้วยการใช้ rubrics ที่ชัดเจนข้ึนมาให้อาจารย์ผู้สอนใช้

ประเมินนิสติ แทนการใช้ scale ของคะแนนเพียงอย่างเดียว 

ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2560 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 

 

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

หลักสตูรควรมีการประสานกบัห้องวิจัยกลาง หาแนวทางเพ่ือน าเคร่ืองมือที่ไม่ได้รับการใช้งานให้

ถูกน ามาใช้เพ่ือการเรียนการสอนในรายวิชาระดับบัณฑติศึกษาของคณะ อนัจะเป็นการท าให้เคร่ืองมือ

ได้ถูกน ามาใช้อย่างคุ้มค่า และได้รับการดูแลรักษา ด้วยการให้การอุดหนุนด้านสารเคมี และวัสดุ

สิ้นเปลือง และการซ้อมบ ารุงส าหรับการน้ี 

 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

(..............อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ล้ิมตระกูล..............) 

วันที่รายงาน..................................... 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

(.....................................................................) 

วันที่รายงาน..................................... 

 

 

 

 

 


