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รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส านักวิชา/สาขา/หลักสูตร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขา วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 
       หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร)  
 

ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
FTH-412 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

Industrial Microbiology 

2. จ านวนหน่วยวิชา/หน่วยกิต  
1 (4-0-8) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
เป็นวิชาเอกบังคับ/เลือกเสรี ของหลักสูตร  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์อาหารและ
นวัตกรรม) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนบรรยาย     

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) 
FTH-211 Food Microbiology 1(4-0-8) 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
เรียนบรรยาย    วันพุธ 16.00-18.00 และ วันศุกร์ เวลา 10.00-12.00 น. ที่ห้อง  ประชุม 1 
นวัตกรรม 

รายวิชาเอกบังคับ/เลือกเสรี/เอกเลือก                                                                   FTH-412 Industrial Microbiology 
มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ป ีพ.ศ. 2562 เอกสารรายละเอยีดของรายวิชา (Course Specifications) 
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9. ค าอธิบายรายวิชา  
โครงสร้างของเชื้อจุลินทรีย์ การเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และสารอาหารที่ท าให้เชื้อจุลินทรีย์

เจริญเติบโต เมแทบอลิซึมภายในเซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร อาหาร
หมักต่างๆ เอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์ ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เครื่องดื่มที่ได้จากการหมัก สารเติมแต่งใน
อาหาร ผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ ความปลอดภัยในการใช้เชื้อจุลินทรีย์ส าหรับผลิตอาหาร การควบคุม
การเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร 

Microbial cell structure, microbial growth and nutrition, microbial metabolism, 
industrial microorganisms, food fermentation, microbial enzymes, health care products, 
beverage fermentations, food additives, animal and plant cell products, regulation and 
safety, microbial biodeterioration of food materials and its 

 
10.จ านวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
 

การบรรยายและกิจกรรมการสอนอ่ืนๆ (ชม.)  
 
การฝึกปฏิบัติ 

(ชม.) 

 
 
การศึกษาด้วย
ตนเอง 
ไม่น้อยกว่า 

(ชม.) 

 
การบรรยาย 

(ชม.) 

Active learning เพื่อ 
Formative assessment 

รวมจ านวน
ชั่วโมง 

สอนกลุ่มย่อย 
(ชม.) 

กิจกรรมการ
สอนอ่ืนๆ (ชม.) 

48 ชั่วโมง 
(คิดเป็น 100%) 
 

0 ชั่วโมง 
(คิดเป็น 0 %) 

0 ชั่วโมง 
(คิดเป็น 0 %) 

0 ชั่วโมง 
(คิดเป็น 0 %) 

0 ชั่วโมง 
(คิ ด เ ป็ น  0 
%) 

0 ชั่วโมง 
(คิดเป็น 0 %) 

 
หมายเหตุ วิชาบรรยายต้องมีสอนกลุ่มย่อย และไม่สอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ให้มีการแบ่งกลุ่มและ
ท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อเรื่อง ผู้สอน 

1 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของเชื้อ รศ.ดร.นฤมล    

2 
การปรับปรุงสายพันธุ์เชื้อ การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ วิถีเมแทบอลิกในกระ
บวนการสังเคราะห์สารชีวโมเลกุล และการแก้ปัญหาการผลิตสารเมแทบอ
ไลต์จ านวนมากเกินไปในเชิงจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 

รศ.ดร.นฤมล    

3 กระบวนการหมัก รศ.ดร.นฤมล    

4 การสกัดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก รศ.ดร.นฤมล    
5 การท าให้ปลอดเชื้อในเชิงจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม รศ.ดร.นฤมล    
6 การหมักผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ รศ.ดร.นฤมล    
7 ผลิตภัณฑ์จุลินทรียในรูปของเซลล์ในอุตสาหกรรมอาหาร รศ.ดร.นฤมล    
8 การผลิตอาหารหมักจากวัตถุดิบในแหล่งต่างๆ รศ.ดร.นฤมล    
9 ผลผลิตสารเคมีจากจุลินทรีย์ รศ.ดร.นฤมล    
10 การผลิตเอนไซม์จากจุลินทรีย์ รศ.ดร.นฤมล    
11 การใช้จุลินทรย์ผลิตสารทางการแพทย์ รศ.ดร.นฤมล    
12 การก าจัดของเสียจากโรงงานโดยใช้จุลินทรีย์ รศ.ดร.นฤมล     

 
 
14.4  วิธีการจัดการเรียน
การสอน 

 
1.  เข้าฟังบรรยายและศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้อื่น ๆ 
2.  การอภิปลายกลุ่ม    

      14.5  สื่อการสอน -เอกสารประกอบการสอน 
-คอมพิวเตอร์ เครื่องฉาย LCD 
-Powerpoint และแผ่นใสภาพประกอบการบรรยาย 

      14.6  การวัดผลการ
เรียน 
 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 
1  สอบกลางภาค                             30 คะแนน    
2  สอบปลายภาค                             30 คะแนน   
3  สอบย่อย /ตั้งใจ                  25 คะแนน 
4  งาน / อภิปราย                            15 คะแนน 

          การประเมินผลตามความเหมาะสมของคะแนนในกลุ่มผู้เรียน พร้อมกับวิธีการใช้สถิติตัดเกรดซึ่งอาจมี
ระดับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยเงื่อนไขในการตัดเกรด F คือคะแนนรวมต่ ากว่า 50 คะแนน
จาก 100 คะแนน การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา จะใช้ผลการประเมินเป็นระดับคะแนน
ตัวอักษร ตามล าดับขั้น   ซึ่งมีความหมายและระดับคะแนนของแต่ละล าดับขั้นดังต่อไปนี้ 



ระดับคะแนนตัวอักษร 
A 

  B+ 
B 

  C+ 
C 

  D+ 
D 
F 

ความหมาย 
              ผลการประเมินขั้นดีเยี่ยม (Exellent) 
              ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good) 
              ผลการประเมินขั้นดี (Good) 
              ผลการประเมินขั้นเกือบดี (Fairly Good) 
              ผลการประเมินขั้นพอใช้ (Fair) 
              ผลการประเมินขั้นอ่อน (Poor) 
              ผลการประเมินขั้นอ่อนมาก (Very Poor) 
              ผลการประเมินขั้นตก (Fail) 

ระดับคะแนน 
4.00 
3.50 
3.00 
2.50 
2.00 
1.50 
1.00 
0.00 
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รายช่ือหนังสืออ่านประกอบ  
1. หนังสือหรือต าราหลัก (Required Textbooks)  

1. Okafor, N., & Okeke, B. C. (2017). Modern industrial microbiology and 
biotechnology. CRC Press. 

2.   Waites, M. J., Morgan, N. L., Rockey, J. S., & Higton, G. (2009). Industrial 
microbiology: an introduction. John Wiley & Sons. 

3.  ก าเนิด สุภัณวงษ. (2534). จุลชีวอุตสาหกรรม  [INDUSTRIAL MICROBIOLOGY]. กรุงเทพฯ : 
โอเดียนสโตร. 

2. หนังสืออ่านเพิ่มเติม (Recommended Textbooks) 
1. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์. (2552). การบ าบัดน้ าเสีย. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ : มิตรนราการ

พิมพ์. 
2. ปรีดา  แย้มเจริญวงศ์. (2534). เทคโนโลยีน้ าเสีย. ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์ 
3. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ และคณะ. (2560). กระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิต

อาหารหมัก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
4. Doyle, M. P., & Buchanan, R. L. (Eds.). (2012). Food microbiology: fundamentals 

and frontiers. American Society for Microbiology Press. 
5. Handley AJ (ed.) (1999) Extraction Methods in Organic Analysis. ShefReld: 

ShefReld Academic Press. 
6. Wood, B. J. (2012). Microbiology of fermented foods. Springer Science & Business 

Media. 

3. บทความวิจัยและบทความวิชาการ (จะต้องมี Journal articles ประกอบด้วยเสมอ) 

1. Blandino, A., Al-Aseeri, M. E., Pandiella, S. S., Cantero, D., & Webb, C. (2003). Cereal-
based fermented foods and beverages. Food research international, 36(6), 527-
543. 

2.Beg, Q., Kapoor, M., Mahajan, L., & Hoondal, G. (2001). Microbial xylanases and their 
industrial applications: a review. [journal article]. Applied Microbiology and 
Biotechnology, 56(3), 326-338. 

3. Couto, S. R., & Sanromán, M. Á. (2006). Application of solid-state fermentation to 
food industry—A review. Journal of Food Engineering, 76(3), 291-302. 

4. De Bhowmick, G., Koduru, L., & Sen, R. (2015). Metabolic pathway engineering 
towards enhancing microalgal lipid biosynthesis for biofuel application—A review. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 50, 1239-1253. 

5. Kieliszek, M., & Misiewicz, A. (2014). Microbial transglutaminase and its application in 
the food industry. A review. [journal article]. Folia Microbiologica, 59(3), 241-250. 
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16. การประเมินผลการเรียนการสอน 
1) นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ทุกคน 
2) การประเมินผลจะกระท าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) ผลการประเมินจากนักศึกษานี้  อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบได้และน าไปปรับปรุงการเรียน

การสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 



 


