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รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาเทคนคิทางจุลชีววิทยา 

มคอ.5 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

จช 621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา 

MB 621 Microbiological Techniques 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 

ไม่มี 

3. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบ  อาจารยผู์ส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

รบัผดิชอบรายวิชาโดย  อาจารย์อนิรุทธิ์ ล้ิมตระกูล 

อาจารยผู์ส้อนบรรยายและปฏิบติัการ   สงักดัภาควิชา 

3.1 ผศ.ดร.วรรณา ผู้มีโชคชัย  จุลชีววิทยา 

3.2 ผศ.ดร.นิตยา  ไตรภิญโญภาพ  จุลชีววิทยา 

3.3 อ.ดร.มาลัย  ทวีโชติภัทร์  จุลชีววิทยา 

3.4 อ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์  จุลชีววิทยา 

3.5 อ.ดร.อนิรุทธิ์ ล้ิมตระกูล  จุลชีววิทยา 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา :  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

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 การจดัการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 
จาํนวนช่ัวโมงตาม

แผนการสอน 

(บรรยาย/ปฏบัิติการ) 

จาํนวนช่ัวโมงที่

สอนจริง 
(บรรยาย/ปฏบัิติการ) 

เหตุผลที่การสอนจริง

ต่างจากแผนการสอน

หากมีความแตกต่าง

เกนิ 25% 

Orientation (1/0) (1/0) - 

Laboratory safety and microscopy (1/3) (1/3) - 

Aseptic technique, bacterial isolation and media 

preparation 
(1/3) (1/3) 

- 

Gram staining (1/3) (1/3) - 

Acid fast staining (1/3) (1/3) - 

Antiseptic, disinfectant and antimicrobial 

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

- 

Microbes from environment and specimen 

collection 
(1/3) (1/3) 

- 

Bacterial characterization and unknown 

bacterial identification 
(1/3) (1/3) 

- 

Bacterial preservation and anaerobic bacteria (1/3) (1/3) - 

Basic technique in mycology 1 (1/3) (1/3) - 

Basic technique in mycology 2 (1/3) (1/3) - 

Virus isolation by cell culture 1 (1/3) (1/3) - 

Virus isolation by cell culture 2 (1/3) (1/3) - 

Virus isolation by cell culture 3 (1/3) (1/3) - 

Immunological techniques  (1/3) (1/3) - 

SDL 3 3 - 

 

 

2. หวัขอ้ทีส่อนไม่ครบคลมุตามแผน 

ไม่มี 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีทํ่าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามทีร่ะบุไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

 

ผลการเรียนรู้ วิธสีอน 
ประสทิธผิล ปัญหาของวิธสีอนที่ใช้ (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรมและจริยธรรม 

1. มคีวามรับผดิชอบในการเรียน 

(ซื่อสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ ใฝ่

รู้ใฝ่เรียน เข้ากบัผู้อื่นได้)  

 

2. มจีริยธรรมในการทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่น (เคารพสทิธแิละรับฟังความ

คดิเหน็ของผู้อื่นและทาํงานร่วมกบั

ผู้อื่นได้) 

 

อภิปราย พร้อมทาํข้อตกลงถงึ

ระเบยีบการปฏบิตัตินระหว่าง

การเรียนในห้องบรรยาย และ

ห้องปฏบิตักิาร และ แจ้งเกณฑ์

การให้คะแนนของรายวิชา ใน

ชั่วโมง orientation 

  - 

ความรู ้
1. มคีวามรู้ เข้าใจในเนื้อหาจุลชีววิทยา 

เป็นอย่างด ี 

2. มคีวามรู้ เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์แบบบูรณาการ  

3. สามารถนาํความรู้มาประยุกตใ์ช้ใน

การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  

 

 

- บรรยายร่วมกบัตั้งคาํถาม 

เพ่ือให้อภิปรายในชั้นเรียน  

- เปิดโอกาสให้นิสติซกัถาม

เพ่ือให้นสิติสามารถบูรณาการ

ความรู้ เกี่ยวกบัเทคนคิทางจุล

ชีววิทยาได้ 

- ให้ปฏบิตักิารทดลอง และทาํ

รายงานผลการทดลอง ในหัวข้อ

ที่เรียน 

- ให้ทาํรายงานจากการสบืค้น

ข้อมูลเพ่ิมเตมิในเนื้อหาวิชาที่

เรียน 

  

 

นิสติที่ไม่มีพ้ืนฐานจุลชีววิทยามา

ก่อนจะทาํความเข้าใจได้ช้ากว่า 

และมักจะบูรณาการ ประยุกต์ใช้

ความรู้ได้ไม่ดีนักในเน้ือหาที่ลึก

ข้ึนซ่ึงต้องมีการบูรณาการ

ความรู้พ้ืนฐานของหัวข้อที่

ผ่านๆ มาช่วงคร่ึงแรกของ

รายวิชา 

ต้องมีการซักถามชักนาํให้

เช่ือมโยงความรู้ และช้ีให้เหน็

ประเดน็เน้ือหาที่เช่ือมโยงกนั 

ทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี

และปฏบิตันิาํมาประยุกตใ์ช้ในการ

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา  

 

 

ให้นสิติปฏบิตักิารทดลอง และ

ทาํรายงาน วิเคราะห์ผล และ

ปัญหาที่เกดิขึ้นระหว่าง และหลัง

การทดลอง   

  

 

ปัญหา และการแก้ไข

เช่นเดียวกบั ผลการเรียนรู้ดา้น

ความรู ้

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

และความรบัผดิชอบ 

1. มคีวามรับผดิชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย  

 

 

มอบหมายให้นิสติปฏบิตักิาร

ทดลอง และทาํรายงานส่งตาม

กาํหนด 
  - 

 

4. ขอ้เสนอการดําเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 

ไม่มี 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน (ณ วันหมดกาํหนดการเพ่ิมถอน) 

 2 คน 

2. จํานวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา 

 2 คน 

3. จํานวนนกัศึกษาทีถ่อน (W) 

 ไม่มี 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

 A  2 คน คิดเป็น 100% 

5. ปัจจยัทีทํ่าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถา้มี) 

 นิสติลงทะเบียนเรียนมีจาํนวนน้อย ไม่มีการกระจายตัวของคะแนน 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีกํ่าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

(ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กาํหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 

6.1  ความคลาดเคล่ือนด้านกาํหนดเวลาการประเมิน 

 ไม่มี 

6.2  ความคลาดเคล่ือนด้านวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

7. การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

 เน่ืองจากมีนิสติลงทะเบียนเรียนเพียงสองคน และนิสติบรรลุผลสมัฤทธิ์ของรายวิชาในทุกๆ ด้านที่

กาํหนดไว้ ดังน้ัน นิสติ 100% บรรลุผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชา  

 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิง่อํานวยความสะดวก 

ไม่มี 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 

ไม่มี 
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หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (เอกสารแนบ) 

1.1 ขอ้วิพากษที์สํ่าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

โดยสรุป รายวิชาดาํเนินการได้อย่างเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการนาํไปใช้ในการเรียน และการ

วิจัยของนิสติได้ต่อไป 

1.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

ไม่ม ี

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ขอ้วิพากษที์สํ่าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอืน่ 

ไม่ม ี

2.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 
ไม่มี 

 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรุง 

 

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา  

แผนปรับปรุงที่ระบุ 

ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ตามข้อ 4  โดยอาจมี

การเปล่ียนหรือสลับลาํดับเน้ือหาหรืออาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้มีประสทิธภิาพในการสอนที่ดีข้ึน  

เปล่ียนแปลงวิธกีารจัดปฏบัิติการเพ่ือเพ่ิมโอกาสการทาํความเข้าใจที่มากข้ึนในปฏบัิติการของนิสติ 

 

สิ่งที่ปฏบัิติ 

 มีการปรับเน้ือหารายวิชา ให้สอดรับกบัพ้ืนฐานความรู้ทางจุลชีววิทยาของนิสติ และสนับสนุนการ

นาํความรู้ไปใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางจุลชีววิทยาของนิสติได้ต่อไป 

 

2. การดําเนนิการอื่นๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

ไม่มี 

 

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กาํหนดเวลาแล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงหัวข้อเน้ือหาการเรียนให้มีความเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานการ

ปฏบัิติงานด้านจุลชีววิทยาที่จาํเป็น สาํหรับนิสติที่ต้องปฏบัิติการทดลอง 

และทาํงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัจุลินทรีย์ 

2. ปรับเกณฑก์ารประเมินให้ระดับคะแนนสงูข้ึน เน่ืองจากเป็นรายวิชาที่

ประเมินนิสติจากการปฏบัิติงานทั้งหมด ไม่มีการสอบวัดผลอื่นอกี 

ภาคเรียนที่ 2  

ปีการศึกษา 2559 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 
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4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาต่ออาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

เร่ืองการจัดตารางสอน ควรมีการเรียกประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทุกรายวิชาเข้าร่วม

ประชุมตกลงพร้อมกนั 

 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : 

 

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

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

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

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร : 

 

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

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

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

 

 

 

 

 


