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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา

6012374 จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ (Microbiology and Parasitology)

2. จานวนหน่วย

2( 1-2 -3 ) หน่วยกิต

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ประเภทรายวิชา
กลุ่มวิชำ กลุ่มพื้นฐำนวิชำชีพ หมวดวิชำ เฉพำะด้ำน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อำจำรย์ ผศ.ดร.ศรีสุดำ ธำรงพิรพงษ์
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจากลุ่มทดลอง อำจำรย์ ผศ.ดร.ศรีสุดำ ธำรงพิรพงษ์, อำจำรย์ ผศ.ดร.
ทัศนีย์ พำณิชย์กุล และ อ.นำฏลดำ อ่อนวิมล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน ภำคกำรศึกษำที่ 2 /ชั้นปีที่ 1
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 204/3 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 50
พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ์ ถนน สิรินธร แขวงบำงพลัด เขตบำงพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ 15 พ.ย. 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อมุ่งหมำยให้นักศึกษำมี ควำมรู้และเข้ำใจพื้นฐำนของจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ สำมำรถอธิบำย
โรคติดเชื้อที่เกิดจำก แบคทีเรีย รำ ไวรัสและปรสิตที่มีควำมสำคัญทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข ที่เป็น
สำเหตุทำให้เกิดควำมรุนแรงในกำรก่อโรคและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชำชีพพยำบำล และนำไปพัฒนำทฤษฎีวิชำจุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำให้
เหมำะสมสำหรับใช้สอนนักศึกษำพยำบำล โดยได้เรียนรู้จำกภำคปฏิบัติ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติ วงชีวิต และชนิดของแบคทีเรีย รำ ไวรัส ปรสิต โรคติดเชื้อ และโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ที่มี
ควำมสำคัญทำงด้ำนกำรแพทย์ และสำธำรณสุข ปัจจัยที่ทำให้เกิดควำมรุนแรงในกำรก่อโรค กำรติดต่อ
และพยำธิกำเนิดของโรคติดเชื้อ หลักกำรตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ และกำรป้องกันเชื้อ กำรควบคุม และกำจัด
จุลินทรีย์ ควำมรู้พื้นฐำนทำงภูมิคุ้ มกัน กลไกกำรตอบสนองทำงภูมิคุ้มกัน ปฏิกิริยำระหว่ำงแอนติเจน และ
แอนติบอดี โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและวัคซีน
Morphology, life circle and classification of bacteria, fungus, virus, parasite; infectious,
emerging, and re-emerging diseases which is common in medicine and public health, virulence
factors, transmission and pathogenesis; principle of infectious diseases investigation;
prevention, control and elimination of microbes; basic knowledge of immunology, immune
response, antigen-antibody reaction, autoimmune diseases and vaccine
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
15 ชั่วโมง

สอนเสริม
กาหนดตามความ
เหมาะสม

การฝึกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
5 ชั่วโมง/สัปดำห์

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
- อำจำรย์จัดเวลำให้คำปรึกษำต่อนักศึกษำรำยบุคคลหรือเป็นกลุ่ม 1 ชั่วโมง/สัปดำห์ (เฉพำะรำยที่
ต้องกำร)
- อำจำรย์ประจำรำยวิชำประกำศเวลำให้นักศึกษำปรึกษำโดยผ่ำนทำง e-mail มือถึอ และlineส่วนตัว
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในกลุ่มมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวังตำมหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดรำยวิชำนี้
นักศึกษำจะมีคุณลักษณะ หรือมีควำมสำมำรถดังนี้
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ผลการเรียนรู้
4.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.1.3 มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง
และผลกำรกระทำของตนเอง

วิธีการสอน
1. มอบหมำยงำนและกำหนดเวลำในกำร
ส่ง
2. อำจำรย์เป็นแบบอย่ำงในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรมแก่นักศึกษำ

วิธีการประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรม
ในขณะเรียนในชั้นเรียน
และจำกกำรเสนอผลงำน
2. จำกกำรตรวจรำยงำน
หรือผลกำรทดลอง
3. สังเกตจำกกำรเข้ำ
เรียนและกำรส่งผลงำนที่
ตรงเวลำ
4.2 ความรู้
1. กำรบรรยำยโดยใช้ PowerPoint
1. ประเมินจำก
4.2.1 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
2. จัดทำเอกสำรประกอบกำรสอน
แบบทดสอบและกำร
สำระสำคัญของศำสตร์ที่เป็นพื้นฐำน 3. กำรทำแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดท้ำย สอบกลำงภำค
ชีวิต และสุขภำพ
บท
2. ประเมินจำกผลงำน
4. ปฏิบัติกำรทดลองและทำรำยงำน
หรือรำยงำน
5. เสนอผลกำรทดลองหรือรำยงำน
3. ประเมินจำกกำรตอบ
คำถำมระหว่ำงเรียนและ
กำรเสนอผลงำน
4.3 ทักษะทางปัญญา
1. กำรสอนแบบตั้งโจทย์และตอบคำถำม 1. ประเมินจำกรำยงำน
4.3.1 สำมำรถวิเครำะห์ตนเอง รู้
2. กำรทำรำยงำนหรือส่งผลงำนทดลองที่ หรือผลงำนกำรทดลอง
จุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง เพื่อนำไปสู่ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีทำผลกำร 2. สังเกตจำกกำรตอบ
กำรเรียนรู้และพัฒนำ
ทดลอง
คำถำมหรือกำรแก้ปัญหำ
3. วิจำรณ์ผลและสรุปผลกำรทดลอง
ระหว่ำงกำรทดลอง
4. เสนอรำยงำนหรือผลกำรทดลอง
3. สังเกตจำกกำรตอบ
5. จัดนิทรรศกำรโดยกำรนำควำมรู้เรื่อง คำถำมหรือกำรแก้ปัญหำ
เกี่ยวกับจุลินทรีย์และปรสิตในกำรก่อโรค ระหว่ำงกำรแสดง
ในคน
นิทรรศกำร
4.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1. มอบหมำยงำนกลุ่มที่ต้องสืบค้น จัดกำร 1.ประเมินตนและกำร
บุคคลและความรับผิดชอบ
และให้ทำกำรนำเสนอข้อมูล
ประเมินจำกเพื่อนร่วม
4.4.1 มีทักษะในกำรสร้ำงสัมพันธภำพ 2. แบ่งกลุ่มปฏิบัติและทดลอง พร้อมกำร ชั้นเรียน
ในระหว่ำงผู้เรียน และกับผู้สอน
เสนอผลงำน
2. ประเมินจำกระหว่ำง
ผู้ใช้บริกำร และทีมสุขภำพ
ปฏิบัติงำนเป็นกลุ่ม และ
จำกผลงำนที่ทำร่วมกัน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
วัน-เวลา
1

2

3

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
อธิบำยมคอ.3
1. กำรบรรยำยประกอบสื่อ
บทที่ 1 การตอสนองทางภูมิคุ้มกัน
PowerPoint
1.1 อวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบ
2. อภิปรำยและซักถำม
ภูมิคุ้มกันและสร้ำงเซลล์ภูมิคุ้มกัน
3. กิจกรรม จัดกลุ่ม อภิปรำย
1.2 กำรพัฒนำและกำรเจริญเติบโต วิเครำะห์ และสรุป
ของเซลล์ภูมิคุ้มกัน
กลไกกำรตอบสนองทำง
1.3 กลไกกำรตอบสนองทำง
ภูมิคุ้มกัน
ภูมิคุ้มกัน
4. แนะนำ เอกสำรตำรำวิชำภูมิคุ้มกัน
-กำรตรวจ กรุ๊ปเลือด
วิทยำ
1.4 กำรสร้ำงแอนติบอดี และ
คุณสมบัติ ชนิดต่ำงๆของแอนติบอดี
1.5 ปฏิกิริยำระหว่ำงแอนติเจนและ
แอนติบอดี
1.6 โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ภูมิคุ้มกัน
-วิธีกำรตรวจแอนติเจนและ
แอนติบอดีโดยเทคนิคทำงอิมมูโน
วิทยำ
-กำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่
ร่ำงกำย

1.อำจำรย์ทบทวน ให้ข้อมูลป้อนกลับ
ที่พบจำกรำยงำน
2. กำรบรรยำยประกอบสื่อ
PowerPoint และเอกสำร
ประกอบกำรสอน
3. อภิปรำยและซักถำม
4. ให้นักศึกษำแบ่งกลุ่ม ค้นคว้ำหำ
ข้อมูลทำงอินเตอร์เน็ต เกี่ยวกับโรคที่
เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน
5. กิจกรรม นำข้อมูลจำก
กำรค้นคว้ำทำงอินเตอร์เน็ต จัดกลุ่ม
อภิปรำยเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบภูมิคุ้มกัน
บทที่ 2 ไวรัสวิทยาทางการแพทย์
1.บรรยำยประกอบ สื่อกำรสอน
2.1 โครงสร้ำงส่วนประกอบ กำร แผ่นใส/PowerPoint
จัดกลุ่ม และวงจรชีวิตของไวรัส
2. อำจำรย์ร่วมกับนักศึกษำอภิปรำย
2.2 ไวรัสกลุ่ม DNA ที่ก่อโรคใน ซักถำม เกี่ยวกับจัดกลุ่มสรุปและ
คน
อภิปรำยโครงสร้ำง ส่วนประกอบ กำร
2.3 ไวรัสกลุ่ม RNA และ กลุ่มอื่นๆ จัดกลุ่มและวงจรชีวิตของไวรัสจำก
ที่ก่อโรคในคน
เอกสำรตำรำวิชำจุลชีววิทยำ
2.4 โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเกิดจำกเชื้อ 2. แบบฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับไวรัสกลุ่ม
ไวรัส
DNA ที่ก่อโรคในคน

ผู้สอน
ผศ. ดร ทัศนีย์
พำณิชย์กุล

ผศ. ดร ทัศนีย์
พำณิชย์กุล

ผศ. ดร ทัศนีย์
พำณิชย์กุล
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สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

4
5

6

7

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
3. นักศึกษำรำยงำนไวรัสกลุ่ม RNA
และ กลุ่มอื่นๆ ที่ก่อโรคในคน
4. เปิดโอกำสให้ซักถำม
บทปฏิบัติที่ 1 กำรตรวจกรุ๊ปเลือด
แบ่งกลุ่มทำบทปฏิบัติ
บทปฏิบัติที่ 2 กำรตรวจหำ antigen- ทำแบบฝึกปฏิบัติ และรำยงำน
antibody
บทที่ 3 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
1. กำรบรรยำยประกอบสื่อ แผ่นใส/
3.1 คำศัพท์ทำงปรสิตวิทยำที่ควรรู้
PowerPoint
ชนิดของปรสิต กำรเรียกชื่อ กำรจัด
2. อภิปรำยและซักถำม
จำพวก ชนิดของตัวให้อำศัย ตัวนำพำ แนะนำเอกสำรตำรำวิชำปรสิตวิทยำ
หรือพำหะ
3. แบบฝึกปฏิบัติ วิชำปรสิตวิทยำ
3.2 โปรโตซัวที่มีควำมสำคัญทำง
เกี่ยวกับวงชีวิตและกำรสืบพันธุ์
กำรแพทย์
4. ภำคปฏิบัติกำรศึกษำรูปร่ำง
-สัณฐำนวิทยำและชีววิทยำ
ลักษณะของโปรโตซัวที่ทำให้เกิดโรค
-วงชีวิตและกำรสืบพันธุ์
-กำรศึกษำรูปร่ำงลักษณะของโปรโตซัว
ที่ทำให้เกิดโรค
3.3 พยำธิตัวแบน
1. กำรบรรยำยประกอบสื่อ
-สัณฐำนวิทยำ
PowerPoint
-วงชีวิตและกำรสืบพันธุ์
2. อภิปรำยและซักถำม
-กำรก่อโรคในคน
แนะนำ เอกสำรตำรำวิชำปรสิตวิทยำ
-กำรศึกษำรูปร่ำงลักษณะของพยำธิตัว 3. อำจำรย์ทบทวน ให้ข้อมูลป้อนกลับ
แบนที่ทำให้เกิดโรค
ที่พบจำกกำรทำแบบฝึกปฏิบัติวิชำ
3.4 พยำธิตัวกลม
ปรสิตวิทยำเกี่ยวกับวงชีวิตและกำร
-สัณฐำนวิทยำ
สืบพันธุ์
-วงชีวิตและกำรสืบพันธุ์
-กำรก่อโรคในคน
-กำรศึกษำรูปร่ำงลักษณะของพยำธิตัว
กลมที่ทำให้เกิดโรค
บทที่ 4 ราวิทยาทางการแพทย์
1. กำรบรรยำยประกอบสื่อ
4.1 คุณสมบัติทั่วไป กำรจัด
PowerPoint
จำแนกหมวดหมู่
2. อภิปรำยและซักถำม
4.2 รำก่อโรคที่มีควำม สำคัญ
เกี่ยวกับเชื้อรำก่อโรคที่มีควำมสำคัญ
ทำงด้ำนกำรแพทย์ ปัจจัยที่ทำให้เกิด ทำงด้ำนกำรแพทย์ และร่วมกัน

ผู้สอน

ผศ. ดร ทัศนีย์
พำณิชย์กุล
อำจำรย์นำฏลดำ
อ่อนวิมล

อำจำรย์นำฏลดำ
อ่อนวิมล

อำจำรย์นำฏลดำ
อ่อนวิมล

6

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

8

9

10

11

12

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้
อภิปรำย อำจำรย์มอบหมำยงำนให้
นักศึกษำค้นคว้ำเพิ่มเติม

ควำมรุนแรงในกำรก่อโรค กำรติดต่อ
และพยำธิกำเนิดของโรค
4.3 โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเกิดจำกรำ
สอบกลำงภำค
สอบบทที่ 1-4

บทที่ 7 การเก็บสิ่งส่งตรวจทาง
จุลชีววิทยา
-หลักกำรและควำม สำคัญของกำรเก็บ
สิ่งส่งตรวจ
-วัสดุและภำชนะสำหรับใช้ในกำรส่งสิ่ง
ส่งตรวจ
-กำรเตรียมผู้ป่วยและภำชนะเก็บ
ตัวอย่ำง
ปฏิบัติกำรที่ 3 ศึกษำรูปร่ำงลักษณะ
ของพยำธิตัวแบน
ปฏิบัติกำรที่ 4 ศึกษำรูปร่ำงลักษณะ
ของพยำธิตัวกลม
ปฏิบัติกำรที่ 5 เรื่อง กำรวินิจฉัยโรค
เชื้อรำในคน
ปฏิบัติกำร 6 เรื่อง เทคนิคปลอดเชื้อ
ปฏิบัติกำรที่ 7 เรื่อง กำรย้อมสีแบบ
แกรม (Gram’ Stain)
ปฏิบัติกำรที่ 13 เรื่อง กำรเก็บสิ่งตรวจ
ทำงจุลชีววิทยำ
บทที่ 5 แบคทีเรียทำงกำรแพทย์
(Medical Bacteriology)
5.1 กำรจัดจำแนกแบคทีเรีย
5.2 โครงสร้ำงและหน้ำที่ของ
แบคทีเรีย
5.3 กำรเจริญกำรเจริญของ
จุลินทรีย์
5.4 พันธุกรรมของแบคทีเรีย

1. กำรบรรยำยประกอบสื่อ
PowerPoint
2. อภิปรำยและซักถำม
เกี่ยวกับกำรเก็บสิ่งส่งตรวจทำงจุล
ชีววิทยำ และร่วมกันอภิปรำย อำจำรย์
มอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ
เพิ่มเติม

ผู้สอน

ผศ. ดร ทัศนีย์
พำณิชย์กุลและ
อำจำรย์นำฏลดำ
อ่อนวิมล
อำจำรย์นำฏลดำ
อ่อนวิมล

แบ่งกลุ่มทำบทปฏิบัติ
ทำแบบฝึกปฏิบัติ และรำยงำน
แบ่งกลุ่มทำบทปฏิบัติ
ทำแบบฝึกปฏิบัติ และรำยงำน

อำจำรย์นำฏลดำ
อ่อนวิมล

แบ่งกลุ่มทำบทปฏิบัติ
ทำแบบฝึกปฏิบัติ และรำยงำน
แบ่งกลุ่มทำบทปฏิบัติ
ทำแบบฝึกปฏิบัติ และรำยงำน
1. บรรยำยประกอบ สื่อกำรสอน
PowerPoint
2. อำจำรย์ร่วมกับนักศึกษำ อภิปรำย
ซักถำม และวิเครำะห์เนื้อหำจำกกำร
บรรยำยประกอบสื่อกำรสอน

อำจำรย์นำฏลดำ
อ่อนวิมล
ดร. ศรีสุดำ
หำญภำคภูมิ

7

สัปดาห์ที่
วัน-เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้

ผู้สอน

5.6 กำรควบคุมและกำรกำจัด
จุลินทรีย์
13

14

15

บทที่ 6 โรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาใน
แบคทีเรียแกรมลบและแกรมลบ
6.1 ควำมรุนแรงในกำรก่อโรค
6.2 กลไกกำรดื้อยำและยำต้ำน
จุลินทรีย์
6.3 กำรก่อโรคที่สำคัญและกำร
ติดต่อและพยำธิกำเนิดของโรค
6.4 โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเกิดจำก
เชื้อแบคทีเรีย
ปฏิบัติกำร 9 เรื่อง กำรแพร่กระจำย
ของจุลินทรีย์ในธรรมชำติและกำร
กำจัดจุลินทรีย์
ปฏิบัติกำรที่ 8 ย้อมสีโครงสร้ำง
ปฏิบัติกำรที่ 11 เรื่อง Gram
Negative Enteric Bacilli
ปฏิบัติกำรที่ 10 เรื่อง กำรทดสอบ
ควำมไวของจุลินทรีย์ต่อยำปฏิชีวนะ
ปฏิบัติกำรที่ 12 GRAM POSITIVE
ROD
ตรวจผล อภิปรำย สรุปและวิจำรณ์ผล
ร่วมกับอำจำรย์
สอบเทคนิค ปฏิบัติกำรที่ 6 รำยบุคคล

1. บรรยำยประกอบ สื่อกำรสอน
PowerPoint
2. อภิปรำยและซักถำม
เกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่มี
ควำมสำคัญทำงด้ำนกำรแพทย์และ
โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำเกิดจำกเชื้อ
แบคทีเรีย ร่วมกันอภิปรำย อำจำรย์
มอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ
เพิ่มเติม
แบ่งกลุ่มทำบทปฏิบัติ
ทำแบบฝึกปฏิบัติ และรำยงำน

ผศ.ดร.ศรีสุดำ
ธำรงพิรพงษ์

ผศ.ดร.ศรีสุดำ
ธำรงพิรพงษ์

16

ผศ.ดร.ศรีสุดา
ธารงพิรพงษ์

สอบปลายภาค
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
ที่
1
4.1.1
กำรเข้ำชั้นเรียน
กำรเข้ำภำคปฏิบัติ
กำรตอบคำถำม

ผศ.ดร.ศรีสุดำ
ธำรงพิรพงษ์

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

ทุกสัปดำห์

10

8

2

4.2.1

สอบกลำงภำค
สอบปลำยภำค

3

4.3.1, 4.4.1

-ปฏิบัติกำรทดลอง วิเครำะห์ผล
สรุปผล
-เขียนรำยงำนผลกำรทดลอง ทำงำน
เป็นกลุ่มแบ่งหน้ำที่
-คุณภำพกำรเขียนรำยงำน
ส่งรำยงำนตำมที่กำหนด

9
16

25
25

ตลอดภำค
กำรศึกษำ

40

การประเมินผล กำรประเมินผลกำรเรียนใช้แบบอิงกลุ่ม ร่วมกับแบบอิงเกณฑ์ โดยใช้เกณฑ์ 60% ขึ้นไป
สำหรับระดับคะแนน C
3. แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนอ่อน
1. เก็บคะแนนนักศึกษำในกำรท่องจำคำศัพท์และชื่อวิทยำศำสตร์
2. ให้แบบฝึกหัดทบทวนหลังเรียน
3. กระตุ้นกำรอ่ำนหนังสือโดยกำรให้ทำ mind mapping หลังเรียนในแต่ละบทเรียน
4. เพิ่มเติมคะแนนเก็บด้ำนทักษะกำรปฏิบัติมำกขึ้น
2. ในส่วนของคะแนนเก็บที่นักศึกษำสอบตกจะอนุญำตให้มีกำรสอบซ่อมโดยนักศึกษำต้องทำงำนจิ ต
อำสำก่อนและคะแนนสอบรอบ 2 จะเต็ม 80% ของคะแนนเต็มเดิม
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบกำรออกข้อสอบวิชำ จุลชีววิทยำและปรสิตวิทยำ ภำคกำรศึกษำที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561

บทที่ 4 รำวิทยำทำงกำรแพทย์

วิเครำะห์

บทที่ 3 ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์

นำไปใช้

บทที่ 2 ไวรัสวิทยำทำงกำรแพทย์

เข้ำใจ

บทที่ 1 กำรตอสนองทำงภูมิคุ้มกัน

รู้-จำ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง ระดับความรู้/จานวนข้อ
ที่สอน

12

10

8

3

2

6

10

8

2

2

12

10

8

5

2

6

10

6

3

1

รวม (ข้อ)

23
22
25
20

9

6

บทที่ 7 กำรเก็บสิ่งส่งตรวจทำง
จุลชีววิทยำ

6

รวม

54

วิเครำะห์

บทที่ 6 โรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยำในแบคทีเรีย
แกรมลบและแกรมลบ

นำไปใช้

6

เข้ำใจ

บทที่ 5 แบคทีเรียทำงกำรแพทย์

รวม (ข้อ)

รู้-จำ

เนื้อหาวิชาที่สอน

จานวน
ชั่วโมง ระดับความรู้/จานวนข้อ
ที่สอน

10

8

5

2

10

8

5

2

5

2

2

1

10

65

48

25

12

150

25
25

10

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เอกสารและตาราหลัก
จิ น ตนำ อำจสั น เที๊ ย ะ. (2549). จุ ล ชี ว วิ ท ยำและภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยำส ำหรั บ พยำบำล (Microbiology and
immunology for nurses). กรุงเทพฯ: บำงกอกบล็อก.
ภั ท รชั ย กี ร ติ สิ น . (2551). ต ำรำวิ ท ยำแบคที เ รี ย กำรแพทย์ (Textbook of medical bacteriology).
กรุงเทพฯ: ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะแพทย์ศิริรำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล. หจก. วี.เจ.พริ้นติ้ง. 703
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Antimicrobial action and cell agglutination by the eosinophil cationic protein are modulated
by the cell wall lipopolysaccharide structure. Antimicrobial Agents and Chemotherapy.
56(5), 2378-2385.
เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล, ศรชัย หลูอำรีย์สุวรรณ, ประยงค์ ระดมยศ. (2549). ตำรำปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์
Textbook of clinical parasitology พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย,
ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. (2552). หนังสือปฏิบัติ กำรจุลชีววิทยำ.
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Protozoology. 4th ed.,Churchill Livingstone. London, UK.
Flint SJ, Enquist LW, Krug RM, Racaniello VR, Skalka AM. (2000). Principles of Virology,
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Jewetz E, Melnick JL, Adelberg EA, et al. (2002). Medical Microbiolog, 22nd edition,
Appleton&Lange, Connecticus, USA.
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เอกสารและข้อมูลแนะนา
แนะนำหนังสือและ Web site ที่เกี่ยวกับหัวข้อและเนื้อหำตำมประมวลรำยวิชำ เช่น
Medical Mycology. (1982). The pathogenic fungi and pathogenic actinomycetes.
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Murray PR., et al. (1995). Manual of Clinical Microbiology, 6th edition, Washington DC.: ASM
Press,
สมาคมโรคติดเชื ้อในเด็กแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท บียอนด์ เอ็นเทอร์ ไพรซ์ จํากัด;
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของรายวิชาโดย นักศึกษา
1.1 กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคลโดยนักศึกษำในระบบออนไลน์
1.2 กำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ โดยแบบประเมินของคณะพยำบำลศำสตร์
1.2 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ ระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จำกนักศึกษำ โดยอำจำรย์เปิดโอกำสให้นักศึกษำแสดงควำมคิดเห็นโดย
ไม่ต้องระบุชื่อ
2.2 ประเมิ น จำกแผนกำรสอน และกำรสั ง เกตและประเมิ นกำรสอน โดยประธำนสำขำ/ที ม ผู้ ส อน/
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ตำมแบบประเมินของคณะพยำบำลศำสตร์
2.3 จำกกำรประชุมในทีมผู้สอนเพื่อพิจำรณำข้อสอบ พิจำรณำเกรด กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์
2.4 ประเมินจำกผลงำนของนักศึกษำ, กำรสะท้อนคิด (Reflection) ของนักศึกษำ
2.5 จำกกำรทวนสอบผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
2.6 กำรสะท้อนคิดของอำจำรย์ผู้สอนเอง (Self-reflection) หรือกำรบันทึกกำรสอนเพื่อประเมินตนเอง
2.7 กำรสัมมนำปัญหำกำรเรียนกำรสอนเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 นำผลจำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนโดยนักศึกษำ และกลยุทธกำรประเมินกำรสอน
มำพิจำรณำร่วมกันในทีมผู้สอนเพื่อปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน
3.2 กำรทำวิจัยในชั้นเรียน จำกประเด็นปัญหำที่พบ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 มีกำรวิพำกษ์ข้อสอบโดยคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำร/ทีมผู้สอน ก่อนนำข้อสอบไปใช้สอบ
4.2 มีกำรวิเครำะห์ข้อสอบภำยหลังสอบทุกครั้ง เมื่อพบว่ำมีข้อสอบที่มีค่ำอำนำจจำแนกติดลบ ดึงข้อสอบ
ข้อนั้นๆออก และประมวลคะแนนใหม่ และปรับคะแนนให้นักศึกษำ
4.3 ทีมผู้สอนร่วมกันประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ตำมที่กำหนดไว้ใน Curriculum mapping ของนักศึกษำ
ทุกคน
4.4 มีกำรประเมินรำยงำน และกำรนำเสนอรำยงำนของนักศึกษำโดยคณะอำจำรย์ผู้สอน
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4.5 มีกำรตรวจสอบผลกำรประเมินกำรเรี ยนรู้ของนักศึกษำ (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รำยงำน ชิ้นงำน
ของนักศึกษำ โดยคณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
4.6 คณะกรรมกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ ทวนสอบกำรวัดประเมินผล และให้เกรด
ตำมแนวทำงกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
4.7 กำรพิจ ำรณำเกรดโดยคณะกรรมกำรบริห ำรหลักสู ตรของคณะพยำบำลศำสตร์ ก่อนเสนอควำม
เห็นชอบจำกคณบดี
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 ก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและทีมอำจำรย์ผู้สอน ร่วมกันออกแบบกำรเรียน
กำรสอน และประเมินกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอน โดยใช้แบบฟอร์ม (Course design checklist- Doc.
No. 03) เสนอคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรพิจำรณำก่อนดำเนินกำรเรียนกำรสอน
5.2 ขณะดำเนินกำรเรียนกำรสอน ประชุมทบทวนแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนร่วมกันเมื่อพบ
ปัญหำ หรือเมื่อได้รับข้อมูลป้อนกลับในเชิงลบจำกนักศึกษำ หรือผู้เกี่ยวข้อง
5.3
ผู้รับผิดชอบวิชำจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ.5) เมื่อสิ้นสุดกำรเรียน
กำรสอน จำกข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ใ นข้ อ 1, 2 และประเมิ น ตนเองโดยใช้ แ บบฟอร์ ม ประเมิ น ผลรำยวิ ช ำ (Course
Evaluation Checklist-Doc. No. 12)
5.4 นำผลมำออกแบบรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) สำหรับปีกำรศึกษำต่อไป

