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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

6012304 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
(Microbiology and Parasitology)

2. จํานวนหนวยกิต

3(2-2-5)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารย ดร. ทัศนีย พาณิชยกุล
อาจารยผูสอน
อาจารยจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารย ดร. ทัศนีย พาณิชยกุล
อาจารย ศรีสุดา หาญภาคภูมิ
อาจารย นาฏลดา ออนวิมล
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคฤดูรอน/ ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)

ไมมี

8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนน สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
ธันวาคม 2554
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
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เพื่อมุง หมายใหนัก ศึก ษามีความรูและเขาใจพื้นฐานของวิชาจุลชีววิท ยาและปรสิตวิทยา สามารถ
อธิบายวงชีวิตและจัดจําแนกหมวดหมูของแบคทีเรีย รา ไวรัสและปรสิตที่มีความสําคัญทางดานการแพทยและ
สาธารณสุข ที่เปนสาเหตุทําใหเกิดความรุนแรงในการกอโรค เพื่อนําไปประยุกตใชนวิชาชีพพยาบาล
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การพัฒนาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา เพื่อใหเหมาะสมสําหรับใชสอนนักศึกษาพยาบาล โดยได
เรียนรูจากภาคปฏิบัติ เพื่อเปนการชวยใหนักศึกษามีความเขาใจมากยิ่งขึ้น และใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
ในการสงงานที่ไดรับมอบหมาย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
คุณสมบัติทั่วไป วงชีวิต และจัดจําแนกหมวดหมูของแบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิตที่มีความสําคัญ
ทางดานการแพทย และสาธารณสุข ปจจัยที่ทําใหเกิดความรุนแรงในการกอโรค การติดตอ และพยาธิกําเนิด
ของโรคติดเชื้อ หลักการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ และการปองกัน การเพาะแยกเชื้อ การควบคุม และกําจัด
จุลินทรีย ความรูพื้นฐานทางภูมิคุมกัน กลไกการตอบสนองทางภูมิคุมกัน ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน และ
แอนติบอดี โรคที่เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน ไดแก โรคภูมิแพ โรคภาวะบกพรองทางภูมิคุมกัน และโรคภูมิ
ตานทานเนื้อเยื่อตัวเอง ตลอดจนการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคแกรางกาย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง
กําหนดตามความเหมาะสม

การฝกทดลอง
30 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
5 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาตอนักศึกษารายบุคคลหรือเปนกลุม 1 ชั่วโมง/สัปดาห (เฉพาะรายที่
ตองการ)
3.2 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหนักศึกษาปรึกษาโดยผาน website ของคณะ
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.4 มีความรับผิดชอบตอ
ตัวเอง และผลการปฏิบัติงาน

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายงานและกําหนดเวลา
ในการสง
2. อาจารยเปนแบบอยางในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมแก

1. สังเกตพฤติกรรมในขณะเรียน
ในชั้นเรียน และจากการเสนอ
ผลงาน
2. จากการตรวจรายงานหรือผล
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอน
นักศึกษา

2. ความรู
4.2.1 มีความรูและความเขาใจ 1. การบรรยายโดยใช PowerPoint
สาระสําคัญเกี่ยวกับจุลชีววิทยา 2. จัดทําเอกสารประกอบการสอน
และปรสิตวิทยา
3. การทําแบบทดสอบหรือ
แบบฝกหัดทายบท
4. ปฏิบัติการทดลองและทํารายงาน
5. เสนอผลการทดลองหรือรายงาน
3. ทักษะทางปญญา
4.3.1 ตระหนักรูในศักยภาพ เพื่อ
พัฒนาตนเองใหมีความสามารถ
เพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปสู การ
แสวงหาความรูที่มีประสิทธิภาพ
และการเปนผูนําที่เขมแข็ง
4.3.2 สามารถสืบคน และ
วิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย
4.3.3 สามารถนําขอมูล และ
หลักฐานไปใชในการอางอิง และ
แกปญหาอยางมีวิจารณญาณ
4.3.5 สามารถใชกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
ผลการเรียนรู
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.2 สามารถทํางานเปนทีมใน
บทบาทผูนําและสมาชิกทีม
4.4.4 มีความรับผิดชอบตอหนาที่
และรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง
และสังคมอยางตอเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.3 สามารถสื่อสารภาษาไทย

วิธีการประเมินผล
การทดลอง
3. สังเกตจากการเขาเรียนและ
การสงผลงานที่ตรงเวลา
1. ประเมินจากแบบทดสอบและ
การสอบกลางภาค
2. ประเมินจากผลงานหรือ
รายงาน
3. ประเมินจากการตอบคําถาม
ระหวางเรียนและการเสนอผลงาน

1. การสอนแบบตั้งโจทยและตอบ
คําถาม
2. การทํารายงานหรือสงผลงาน
ทดลองที่ประกอบดวย
วัตถุประสงค วิธีทําผลการทดลอง
3. วิจารณผลและสรุปผลการ
ทดลอง
4. เสนอรายงานหรือผลการ
ทดลอง
5. จัดนิทรรศการโดยการนําความรู
เรื่องเกี่ยวกับจุลินทรียและปรสิตใน
การกอโรคในคน

1. ประเมินจากรายงานหรือ
ผลงานการทดลอง
2. สังเกตจากการตอบคําถามหรือ
การแกปญหาระหวางการทดลอง
3. สังเกตจากการตอบคําถามหรือ
การแกปญหาระหวางการแสดง
นิทรรศการ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. มอบหมายงานกลุมที่ตองสืบคน
จัดการ และใหทําการนําเสนอ
ขอมูล
2. แบงกลุมปฏิบัติและทดลอง
พรอมการเสนอผลงาน

1.ประเมินตนและการประเมินจาก
เพื่อนรวมชั้นเรียน
2. ประเมินจากระหวางปฏิบัติงาน
เปนกลุม และจากผลงานที่ทํา
รวมกัน

1. ใหทํารายงานโดยฝกคิดคํานวณ 1. การสงงานที่ไดรับมอบหมาย
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ผลการเรียนรู
และภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และรูศัพทเทคนิค
ทางดานจุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยา
4.5.4 สามารถใชโปรแกรมขั้น
พื้นฐานที่จําเปนได (Microsoft
Word)
4.5.5 สามารถเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจน
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ

วิธีการสอน
วิเคราะหผล
2. การนําเสนอผลงานจากการ
ทดลองโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะ
3. ใหสืบคนขอมูลทาง internet
4. ใหทํารายงานสงทาง email

วิธีการประเมินผล
ตรงตามกําหนด
2. ผลงานที่ไดรับมอบหมาย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1 แนะนําการเรียนการสอนใน
2
รายวิชา
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ประวัติและพัฒนาการ
ทางจุลชีววิทยา วิธีการศึกษาทาง
จุลชีววิทยา
1.2 จุลินทรียจําพวกตาง ๆ
เปรียบเทียบ prokaryote และ
eukaryote
1.3 จุลินทรียประจําถิ่น
- ขอพื้นฐานควรรูเกี่ยวกับการ

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
1. อาจารยผูสอนแนะนําตัว ดร. ทัศนีย
และ อธิบายเนื้อหารายวิชา
พาณิชยกุล
จุดประสงคและ เปาหมายของ
รายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือ
และ website เพิ่มเติม
2. ทํากิจกรรมบทที่ 1 การ
นําเขาสูบทเรียนโดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใช
คําถามเปนฐาน ใหนักศึกษา
แบงกลุมอภิปรายเพื่อสรุป
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ และ
เครื่องมือที่ใชในปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา
1

บทที่ 2 ไวรัสวิทยาทาง
การแพทย
2.1 โครงสรางสวนประกอบ
การจัดกลุม และวงจรชีวิตของ
ไวรัส
2.2 ไวรัสกลุม DNA ที่กอโรค
ในคน

2

2

2.3 ไวรัสกลุม RNA และ กลุม
อื่นๆ ที่กอโรคในคน

2

2

บทที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ปรสิตวิทยา
3.1 คําศัพททางปรสิตวิทยาที่
ควรรู ชนิดของปรสิต การ
เรียกชื่อ การจัดจําพวก ชนิดของ
ตัวใหอาศัย ตัวนําพาหรือพาหะ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
เกี่ยวกับจุลินทรียชนิดตางๆ
อาจารยสรุปประเด็นที่สําคัญ
4. บรรยายประกอบ สื่อการ
สอน แผนใส/Power point
5. อภิปรายและซักถาม
1. บรรยายประกอบ สื่อการ
สอน แผนใส/PowerPoint
2. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม เกี่ยวกับจัด
กลุมสรุปและอภิปราย
โครงสราง สวนประกอบ การ
จัดกลุมและวงจรชีวิตของไวรัส
จากเอกสารตําราวิชา
จุลชีววิทยา
3. อภิปรายในการปองกันดูแล
สุขภาพตอการติดเชื้อ
ไวรัสจากเอกสารตําราวิชา
จุลชีววิทยา
4. แบบฝกปฏิบัติ เกี่ยวกับ
ไวรัสกลุม DNA ที่กอโรคในคน
1. อาจารยทบทวน ใหขอมูล
ปอนกลับที่พบจากการทําแบบ
ฝกปฏิบัติไวรัสกลุม DNA ที่กอ
โรคในคน
2. การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
3. อภิปรายและซักถาม
4. นักศึกษารายงานไวรัสกลุม
RNA และ กลุมอื่นๆ ที่กอโรค
ในคน
1. การบรรยายประกอบสื่อ
แผนใส/PowerPoint
2. อภิปรายและซักถาม
แนะนําเอกสารตําราวิชา
ปรสิตวิทยา
3. แบบฝกปฏิบัติ วิชาปรสิต

ผูสอน

ดร. ทัศนีย
พาณิชยกุล

ดร. ทัศนีย
พาณิชยกุล

ดร. ทัศนีย
พาณิชยกุล
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สัปดาห
ที่

3

หัวขอ/รายละเอียด
3.2 โปรโตซัวที่มีความสําคัญทาง
การแพทย
- สัณฐานวิทยาและชีววิทยา
- วงชีวิตและการสืบพันธุ
- การศึกษารูปรางลักษณะของ
โปรโตซัวที่ทําใหเกิดโรค
3.3 พยาธิตัวแบนชนิดตางๆ
- สัณฐานวิทยา
- วงชีวิตและการสืบพันธุ
- การกอโรคในคน
- การศึกษารูปรางลักษณะของ
พยาธิตัวแบนที่ทําใหเกิดโรค

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
วิทยาเกี่ยวกับวงชีวิตและการ
สืบพันธุ
4. ภาคปฏิบัติการศึกษารูปราง
ลักษณะของโปรโตซัวที่ทําให
เกิดโรค

3

1. การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
2. อภิปรายและซักถาม
แนะนํา เอกสารตําราวิชา
ปรสิตวิทยา
3. อาจารยทบทวน ใหขอมูล
ปอนกลับที่พบจากการทําแบบ
ฝกปฏิบัติวิชาปรสิตวิทยา
เกี่ยวกับวงชีวิตและการ
สืบพันธุ
4. ภาคปฏิบัติการศึกษารูปราง
ลักษณะของพยาธิตัวแบนและ
ทํารายงาน
1. อาจารยทบทวน ใหขอมูล
ปอนกลับที่พบจากการทํา
รายงาน
2. การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
3. อภิปรายและซักถาม ให
นักศึกษาวิเคราะหจําแนกพยาธิ
ตัวกลมชนิดตางๆ
4. ภาคปฏิบัติการศึกษารูปราง
ลักษณะของพยาธิตัวกลม
1. การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
2. อภิปรายและซักถาม
3. กิจกรรม จัดกลุม อภิปราย
วิเคราะห และสรุป
กลไกการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกัน

3

3.4 พยาธิตัวกลมชนิดตางๆ
- สัณฐานวิทยา
- วงชีวิตและการสืบพันธุ
- การกอโรคในคน
- การศึกษารูปรางลักษณะของ
พยาธิตัวกลมที่ทําใหเกิดโรค

3

4

บทที่ 4 การตอบสนองทาง
ภูมิคุมกัน
4.1 อวัยวะที่เกี่ยวของใน
ระบบภูมิคุมกันและสรางเซลล
ภูมิคุมกัน
4.2 การพัฒนาและการ
เจริญเติบโตของ

2

ผูสอน

อ. นาฏลดา
ออนวิมล
และ อ. ศรีสุดา
หาญภาคภูมิ

อ. นาฏลดา
ออนวิมล
และ อ. ศรีสุดา
หาญภาคภูมิ

ดร. ทัศนีย
พาณิชยกุล
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ที่

4

หัวขอ/รายละเอียด
เซลลภูมิคุมกัน
4.3 กลไกการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกัน
- การตรวจ กรุปเลือด
4.4 การสรางแอนติบอดี และ
คุณสมบัติ ชนิดตางๆของ
แอนติบอดี
4.5 ปฏิกิริยาระหวางแอนติเจน
และแอนติบอดี
4.6 โรคที่เกี่ยวของกับระบบ
ภูมิคุมกัน
- วิธีการตรวจแอนติเจนและ
แอนติบอดีโดยเทคนิคทางอิมมูโน
วิทยา
- การสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
แกรางกาย

จํานวน
ชั่วโมง

2

5

สอบกลางภาค

2

5

บทที่ 5 โครงสรางและ
หนาที่ของแบคทีเรีย
5.1 ประวัติทางจุลชีววิทยา
5.2 กลองจุลทรรศน
ที่ใชศึกษาจุลินทรีย
5.3 สัณฐานวิทยาของแบคทีเรีย
5.4 การเจริญ การเพาะ เลี้ยง
พันธุกรรมและเมเทบอลิสมของ

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
4. แนะนํา เอกสารตําราวิชา
ภูมิคุมกัน วิทยา
5. ภาคปฏิบัติการตรวจ
กรุปเลือด

ผูสอน

1.อาจารยทบทวน ใหขอ มูล ดร. ทัศนีย
ปอนกลับที่พบจากรายงาน
พาณิชยกุล
2. การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint และเอกสาร
ประกอบการสอน
3. อภิปรายและซักถาม
4. ใหนักศึกษาแบงกลุม
คนควาหาขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต เกี่ยวกับโรคที่
เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน
5. กิจกรรม นําขอมูลจาก
การคนควาทางอินเตอรเน็ต
จัดกลุมอภิปรายเกี่ยวกับโรคที่
เกี่ยวของกับระบบภูมิคุมกัน
6. ทําแบบฝกปฏิบัติ วิธีการ
ตรวจแอนติเจนและแอนติบอดี
โดยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา
ขอสอบปรนัย 100 ขอ
ดร. ทัศนีย
พาณิชยกุล
1. บรรยายประกอบ สื่อการ อ. นาฏลดา
สอน PowerPoint
ออนวิมล
2. อาจารยรวมกับนักศึกษา
และ อ. ศรีสุดา
อภิปราย ซักถาม และ
หาญภาคภูมิ
วิเคราะหเนื้อหาจากการ
บรรยายประกอบสื่อการสอน
3. อาจารยแจงนักศึกษา
เกี่ยวกับระเบียบการใช
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จํานวน
ชั่วโมง

แบคทีเรีย
5.5 การจัดหมวดหมูของ
แบคทีเรีย
5.6 การควบคุมและการกําจัด
จุลินทรีย

6

5.7 โรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรม
ลบชนิดตางๆ ที่สําคัญทาง
การแพทย

3

6

5.8 โรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรม
บวกชนิดตางๆ ที่สําคัญทาง

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
หองปฏิบัติการและขอปฏิบัติ
ในการทําปฏิบัติการดาน
จุลชีววิทยา
4. ปฏิบัติการ เรื่อง การใช
กลองจุลทรรศนและการศึกษา
สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย
- เทคนิคพื้นฐานทางจุล
ชีววิทยา
- การยอมสีแบบ Negative
Stain
- การยอม Simple Stain
- การยอม Gram’ Stain
- การยอม Acid Fast Stain
- Yeast และ Protozoa
5. ปฏิบัติการ เรื่อง การ
แพรกระจายของจุลินทรียใน
ธรรมชาติและการกําจัด
จุลินทรีย
- Airborne microorganisms
- จุลินทรียบนรางกายมนุษย
1. การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
2. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาจากการ
บรรยายประกอบสื่อการสอน
3. ปฏิบัติการ เรื่อง การแยก
จุลินทรียใหบริสุทธิ์
4. ปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษา
เชื้อในกลุม Gram Negative
Bacilli
5. ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทดสอบความไวของจุลินทรีย
ตอยาปฏิชีวนะ
1. การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint

ผูสอน

อ. ศรีสุดา
หาญภาคภูมิ
และ อ. นาฎลดา
ออนวิมล

อ. นาฏลดา
ออนวิมล
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จํานวน
ชั่วโมง

การแพทย
5.9 โรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิด
อื่นๆ ที่สําคัญทางการแพทย

7

บทที่ 6 ราวิทยาทางการแพทย
6.1 คุณสมบัติทั่วไป การจัด
จําแนกหมวดหมู
6.2 รากอโรคที่มีความ
สําคัญทางดานการแพทย ปจจัยที่
ทําใหเกิดความรุนแรงในการกอ
โรค การติดตอและพยาธิกําเนิด
ของโรค
- เทคนิคในการศึกษาเชื้อรา
- การตรวจหาเชื้อราโดยตรง
จากสิ่งสงตรวจ
- การจําแนกชนิดของเชื้อรา
- การศึกษารูปรางลักษณะ
ของเชื้อราที่ทําใหเกิดโรค

3

7

บทที่ 7 การเก็บสิ่งสงตรวจทาง
จุลชีววิทยา
- หลักการและความ สําคัญ
ของการเก็บสิ่งสงตรวจ
- วัสดุและภาชนะสําหรับใช
ในการสงสิ่งสงตรวจ
- การเตรียมผูปวยและ
ภาชนะเก็บตัวอยาง
- ขั้นตอนการเก็บตัวอยาง
และประเภทตัวอยาง
- การนําสงสิ่งสงตรวจ

3

8

สอบปลายภาค

2

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
2. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาจากการ
บรรยายประกอบสื่อการสอน
3. ปฏิบัติการ เรื่อง การศึกษา
เชื้อในกลุม Gram Positive
Bacilli & Cocci
1. การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
2. อภิปรายและซักถาม
เกี่ยวกับเชื้อรากอโรคที่มี
ความสําคัญทางดานการ แพทย
และรวมกันอภิปราย
3. อาจารยมอบหมายงานให
นักศึกษาคนควาเพิ่มเติมและ
ทํารายงานเกี่ยวกับเชื้อรากอ
โรคที่มีความสําคัญทางดาน
การแพทย
4. ปฏิบัติการ เรื่อง สัณฐาน
วิทยาของเชื้อรา
- Slide Culture Technique
- Opportunistic Fungi
1. การบรรยายประกอบสื่อ
PowerPoint
2. อาจารยรวมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
วิเคราะหเนื้อหาจากการ
บรรยายประกอบสื่อการสอน
3. ปฏิบัติการ เรื่อง การเก็บสิ่ง
ตรวจทางจุลชีววิทยา
- การเก็บ Throat Swab
- การเก็บปสสาวะ
4. ปฏิบัติการ เรื่อง การนับ
จํานวนจุลินทรียใ นสิ่งสงตรวจ
ขอสอบปรนัย 80 ขอ
ขอสอบอัตนัย (ปฏิบัติการ)

ผูสอน
และ อ. ศรีสุดา
หาญภาคภูมิ

อ. นาฏลดา
ออนวิมล
และ อ. ศรีสุดา
หาญภาคภูมิ

อ. นาฎลดา
ออนวิมล
และอ. ศรีสุดา
หาญภาคภูมิ

อ. นาฏลดา
ออนวิมล
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จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
10 ขอ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1
(4.2.1)
ทดสอบยอยครั้งที่ 1
สอบกลางภาค
ทดสอบยอยครั้งที่ 2
สอบปลายภาค
2
(4.3.1), (4.3.2), ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะหผล
(4.3.3), (4.3.5) สรุปผล
(4.4.2), (4.4.3), เขียนรายงานผลการทดลอง ทํางาน
(4.4.4), (4.5.2), เปนกลุมแบงหนาที่ คุณภาพการ
(4.5.4),4.5.5) เขียนรายงาน
สงรายงานตามที่กําหนด
3
(4.1.4)
การเขาชั้นเรียน
การเขาภาคปฏิบัติ
การตอบคําถาม
การนําเสนอหรืออภิปราย

ผูสอน
และ อ. ศรีสุดา
หาญภาคภูมิ

สัปดาหที่
ประเมิน
2
5
6
8
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5%
30 %
5%
30 %
20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการสอน
จินตนา อาจสันเที๊ยะ. (2549). จุลชีววิทยาและภูมิคุมกันวิทยา สําหรับพยาบาล (Microbiology and
immunology for nurses). กรุงเทพฯ: บางกอกบล็อก.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล, ศรชัย หลูอารียสุวรรณ, ประยงค ระดมยศ. (2549). ตําราปรสิตวิทยาทางการแพทย
Textbook of clinical parasitology พิมพครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย,
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. (2552). หนังสือปฏิบัติ
การจุลชีววิทยา. กรุงเทพฯ: เจาพระยาระบบการพิมพ.
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Baron J, Peterson LR, Finegold SM. (1994). Bailey & Scott ’s Diagnostic Microbiology, 9th ed.
Mosby-Year Book Inc.
Chiodini P.L., Moody A.H. and Manser D.W. (2001). Atlas of Medical Helminthology and
Protozoology. 4th ed.,Churchill Livingstone. London, UK.
Fields BN, Knipe DM, Howley M, et al. (1996). Fields Virology. Vol 1 and 2. 3rd ed.
Lippincott-Raven Publishers, New York, USA.
Flint SJ, Enquist LW, Krug RM, Racaniello VR, Skalka AM. (2000). Principles of Virology,
MolecularBiology, Pathogenesis, and Control. ASM Press, Washington DC, USA.
Jewetz E, Melnick JL, Adelberg EA, et al. (2002). Medical Microbiolog, 22nd edition,
Appleton&Lange, Connecticus, USA.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
แนะนําหนังสือและ Web site ที่เกี่ยวกับหัวขอและเนื้อหาตามประมวลรายวิชา เชน
Medical Mycology. (1982). The pathogenic fungi and pathogenic actinomycetes.
Rippon, JW.
Mckane L, Kandel J. (1996). Microbiology: Essentials and application, 2nd edition, McGrewHill Inc., USA.
Murray PR., et al. (1995). Manual of Clinical Microbiology, 6th edition, Washington DC.: ASM
Press,
en.wikipedia.org/wiki/parasitology
en.wikipedia.org/wiki/Virus
en.wikipedia.org/wiki/Immunology
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาโดยนักศึกษา โดยมีกิจกรรมและความเห็น
จากนักศึกษา ดังนี้
1.1 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
1.2 การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
1.3 สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน มีดังนี้
2.1 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
2.2 ผลการสอบ
2.3 การสังเกตการสอนของผูส อน
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3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากการประเมินการสอน (ขอ 2) จึงปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมและหาขอมูลเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงการสอน ดังนี้
3.1 การจัดสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
3.2 การทําวิจัยในชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนตามรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายหัวขอ โดยจากการตั้งโจทยตาม
และจากการตรวจรายงานของนักศึกษา รวบถึงการทดสอบยอย มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้
4.1 การทวนสอบการให ค ะแนนจากการสุ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย ท า นอื่ น หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
4.2 มีก ารตั้ง กรรมการในสาขาวิชาตรวจผลประเมินการเรียนรูของนัก ศึก ษา โดยตรวจสอบขอสอบ
รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และคะแนนพฤติกรรม

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชาเพื่อใหเกิดคุณภาพ ดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
5.2 เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนหรือผูสอนประยุกตความรูจากงานวิจัย เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและมี
แนวคิดวิเคราะหจากปญหา
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รวม (ขอ)

รวมทั้งหมด

สังเคราะห/ประเมินคา

หนวยที่ 7 การเก็บสิ่งสงตรวจทาง
จุลชีววิทยา

วิเคราะห

หนวยที่ 5 โครงสรางและ
หนาที่ของแบคทีเรีย
หนวยที่ 6 ราวิทยาทางการแพทย

นําไปใช

หนวยที่ 2 ไวรัสวิทยาทางการแพทย
หนวยที่ 3 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปรสิต
วิทยา
หนวยที่ 4 การตอบสนองทางภูมิคุมกัน

เขาใจ

หนวยที่ 1 บทนํา

รู/ จํา

เนื้อหาวิชาที่สอน

จํานวนชั่วโมงที่สอน

ตารางวิเคราะหหลักสูตร (Test Blueprint)
ประกอบการออกขอสอบวิชา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

2
4
9

5
8
18

2
6
13

2
4
8

1
2
6

-

10
20
45

4

8

6

4

2

-

20

9

18

13

8

6

-

45

3

7

5

2

1

-

15

3

8

5

1

1

-

15

33

72

50

29

19

-

170
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