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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
วิทยาเขต/ คณะ/ ภาควิชา  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา                               

 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
 ภาษาไทย BPH ๑๒๐๓ จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  
  ภาษาอังกฤษ BPH 1203  Microbiology and Parasitology  
๒. จ านวนหน่วยกิต หรือจ านวนชั่วโมง  
 ๓ หนว่ยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า: ๓-๓-๗ ชั่วโมง/สัปดาห์)  
๓. หลักสูตรและประเภทรายวิชา  
 ๓.๑ หลักสูตร  
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต B.Sc. (Public Health) 
 ๓.๒ ประเภทรายวิชา  
  วิชาเฉพาะด้าน  
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย 
  อาจารย์ นิวัฒน์ ทรงศิลป์  
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  
 ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔/ ชั้นปีที่ ๒ 
๖. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) ไม่มี  
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) ไม่มี  
๘. สถานที่เรียน  
 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
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 มิถุนายน พศ. ๒๕๖๔ 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Learning outcome) 
          เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับความสาคัญ การก่อโรค การติดต่อ หลักเกณฑ์การ
วินิจฉัยของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และหนอนพยาธิต่างๆ รวมถึงการท างานของระบบภูมิคุ้มกันในการ
ต่อต้านการเกิดโรค หลักการทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการ
รักษาโรค 
๒.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา : 
          เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน และกระบวนการเรียนการสอน บรรยายและปฏิบัติการ 
รวมทั้งการประเมินหรือสอบเป็นแบบonline ทั้งหมด 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

๑.ค าอธิบายรายวิชา 
         แบคทีเรีย แคลมีเดีย ริคเคทเซีย ไวรัส และเชื้อราที่มีความส าคัญในการท าให้เกิดโรคที่พบได้บ่อย
ในประเทศไทย การติดต่อก่อโรค แหล่งแพร่เชื้อ นิเวศวิทยา หลักเกณฑ์การวินิจฉัย การป้องกันโรค โปร
โตซัว หนอนพยาธิ  รวมทั้งสัตว์ขาข้อ และสัตว์พิษท่ีมีความส าคัญทางการแพทย์และที่พบบ่อยในประเทศ
ไทย  รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต การติดต่อ แนวทางในการวินิจฉัยปรสิตเบื้องต้น และหลักการควบคุม
ป้องกัน การท างานของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการเกิดโรค หลักการทางวิทยาภูมิคุ้มกันในการ
วินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันและการรักษาโรค 
 
๒.จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง) 

๔๘ สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษา 

๔๘ ๑๑๒ 

 
๓.จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งอาจารย์ให้ค าปรึกษา 
          ๓.๑ การให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการในวิชาดังกล่าว จะให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่ม/ รายบุคคล 
โดย   (พิจารณาจากจ านวนนักศึกษา) ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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         ๓.๒ นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาและค าแนะน าได้ โดยผ่านระบบเดรือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ
ท าการนัดหมายที่เจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
ด้านที่ ๑ คุณธรรมจริยธรรม 
     คุณธรรมและจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

๑. การตรงต่อเวลา  การมีวินัย การเข้ารับการปรึกษา และการส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ความซื่อสัตย์ 
๓. ความรับผิดชอบการท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า ในการปฏิบัติงานของตนเองและกลุ่ม 
๔. เคารพกฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆ ในการเรียนในห้องเรียนและการดูแลรักษาพ้ืนที่

ปฏิบัติการ 
     วิธีการสอน 

๑. มีการตรวจสอบเวลาการเข้าชั้นเรียน  โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
๒. วินัยการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  การเคารพสิทธิผู้อ่ืน ไม่รบกวน

ผู้สอนและผู้ร่วมชั้นเรียน  
๓. นักศึกษาได้รับมอบหมายการท างานกลุ่ม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยในการ

ท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
๔. การดูแลรักษารับผิดชอบต่อพ้ืนที่ศึกษาท้ังภายในและภายนอกห้องปฏิบัติการ 
๕. นักศึกษาได้รับมอบหมายงานกลุ่มเป็นกรณีศึกษาร่วมกันน ามาอภิปรายประเด็นทางคุณธรรม

และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  
     วิธีการประเมินผล 

๑. การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วม
กิจกรรม 

๒. ความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
๓. การตรวจสอบจากผลงานกลุ่มที่มอบหมาย   
๔. การตรวจสอบความสะอาดและเป็นระบียบของพ้ืนที่ศึกษา 
๕. สังเกตจากการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนร่วมกัน 

ด้านที่ ๒ ความรู้ 
๑. อธิบายการจัดหมวดหมู่และการจ าแนกจุลชีพ 
๒. อธิบายและเปรียบเทียบคุณสมบัติทางชีววิทยาของจุลชีพได้แก่ รูปร่างและโครงสร้าง

ส่วนประกอบ  การเจริญเติบโตและวงชีวิต 
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๓. อธิบายกลไกของเชื้อจุลชีพในการก่อโรคและกลไกการตอบสนองของร่างกายทั้งทางด้านวิทยา
ภูมิคุ้มกัน ที่ใช้ป้องกันและก าจัดจุลชีพ 

๔. อธิบายคุณลักษณะของปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดี้ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
     วิธีการสอน 

๑. บรรยาย / อภิปราย ถามตอบ 
๒. สาธิต / การสอนแสดง  
๓. การปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงในธรรมชาติโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และเทคโนโลยี   
๔. ฝึกปฏิบัติและน าเสนอรายงานแบบกลุ่ม (mini-project group activity) 
๕. ฝึกปฏิบัติและการน าเสนอรายบุคคล 
๖. รายงานผลปฏิบัติการ และตอบค าถามท้ายการปฏิบัติ 
๗. สืบค้นและเชื่อมโยงความรู้ตามชื่อจุลชีพที่ก าหนดให้ซึ่งเป็นที่รู้จักในชีวิตประจ าวัน  
๘. ศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ หนังสือ และ clip VDO ที่แนะน าก่อนเรียน 
๙. ค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง  

     วิธีการประเมินผล 
           ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติ คือ 

๑. การทดสอบย่อย 
๒. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
๓. ประเมินจากรายงาน/โครงงาน/งานวิจัยที่นักศึกษาจัดท า 
๔. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน   

ด้านที่ ๓ ทักษะทางปัญญา 
๑. สามารถประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยาย และ/หรือจากการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง และ/หรือจากการท างานกลุ่มได้ และสามารถประยุกต์ใช้ในการตอบโจทย์กิจกรรม
กลุ่ม 

๒. สามารถสืบค้น จ าแนก และวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศ  เพ่ือให้เกิดทักษะในการ
แก้ปัญหา และตัดสินใจเลือกทางเลือกใหม ่

     วิธีการสอน 
๑. การจัดการเรียนการสอนโดยการก าหนดปัญหาจากสถานการณ์จ าลอง/กรณีศึกษา เพ่ือฝึก

กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพ่ิม
ระดับความยากขึ้นเป็นล าดับสอดคล้องกับรายวิชา 

๒. การจัดกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือวางแผนเตรียมการค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือน าเสนอและการอภิปราย
กลุ่ม ให้นักศึกษาในชั้นเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น             
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๓. การสร้างสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัว เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชา             

     วิธีการประเมินผล 
๑. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  
๒. สังเกตการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบ

โดยใช้แบบทดสอบ เป็นต้น         

ด้านที่ ๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๑. สามารถวางแผน ท างานเป็นทีม และรับผิดชอบในการร่วมกันท างาน  
๒. ปฏิบัติตนเหมาะสมกับบทบาทที่ ได้รับ และปฏิบัติตนกับผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
๓. สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานความ

แตกต่างหลากหลายของคน 
๔. รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของตนเองและกลุ่ม 
๕. มีภาวะผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม    

     วิธีการสอน 
           จัดกิจกรรมการเรียนการเสนอในรายวิชา โดยให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือกันปฏิบัติงาน ฝึก
การท างานเป็นทีม ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  การมีมนุษย
สัมพันธ์ การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรในรายวิชาต่างๆ           
     วิธีการประเมินผล 
           ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ           
ด้านที่ ๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. สามารถแสวงหาความรู้และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ บุคลากรผู้ทรงความรู้ ต ารา วารสาร 
เอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์ต่างๆ 

๒. สามารถสื่อสาร น าเสนอ และ/หรืออภิปรายข้อมูลทางวิชาการได้ถูกต้อง สร้างสรรค์ และใช้
ภาษาท่ีเหมาะสมกับผู้รับฟัง            

     วิธีการสอน 
      มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากวารสารหรือฐานข้อมูลทางวิชาการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศน าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเน้นให้นักศึกษาใช้ภาษา
ที่ถูกต้อง 
     วิธีการประเมินผล 



๖ 
 

๑.  ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์
และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒. ประเมินจากการอธิบายความ และการอภิปรายกรณีศึกษาที่มีการน า เสนอต่อชั้นเรียน          
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

 

คาบที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผู้สอน 

๑ บทน าสู่จุลชีววิทยา,โครงสร้าง
หน้าที่ของเซลล์ แบคทีเรียและการ
จ าแนกเชื้อแบคทีเรีย, การก่อโรค
โดยแบคทีเรียและการแพร่กระจาย 

๖ -บรรยายพร้อม
ปฏิบัติการ  
-Power point  
-อภิปรายกลุ่ม  

อ. นิวัฒน์ 

๒ แบคทีเรียก่อโรคแกรมบวกและแก
รมลบชนิดคอคไค  
1. แบคทีเรียพวกทรงกลมแกรม
บวกท่ีท าให้ เกิดโรค   
- Staphylococci  
- Streptococci  
2. แบคทีเรียพวกทรงกลมแกรมลบ
ที่ท าให้เกิดโรค  
- Neisseria 

๖ -บรรยายพร้อม
ปฏิบัติการ  
-Power point  
-อภิปรายกลุ่ม  
ถาม-ตอบ 
 

อ. นิวัฒน์ 

๓ แบคทีเรียก่อโรคแกรมบวกและแก
รมลบชนิดแบซิลไล  
1. แบคทีเรียก่อโรคชนิดแกรมลบ  
- Pseudomonas spp.  
- Brucella spp.  
- Bordetella pertussis  
- Legionella pneumophila  
- Enterobacteriaceae  
- Enterobacter  
- Haemophilus spp.  
- Vibrio spp.  
2. แบคทีเรียก่อโรคชนิดแกรมบวก 

๖ -บรรยายพร้อม
ปฏิบัติการ  
-Power point  
-อภิปรายกลุ่ม  
ถาม-ตอบ 
 

อ. นิวัฒน์ 

๔ 1.รูปร่างการเจริญเติบโต ลักษณะที่
ส าคัญของ เชื้อรา  

๖ -บรรยายพร้อม
ปฏิบัติการ  
-Power point  

อ. นิวัฒน์ 
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- รูปร่าง การเจริญเติบโต ลักษณะที่
ส าคัญของ เชื้อรา  
- การเรียกชื่อโรคท่ีเกิดจากเชื้อรา  
- การแบ่งกลุ่มเชื้อรา  
- การตรวจพิสูจน์เชื้อรา 

-อภิปรายกลุ่ม  
ถาม-ตอบ 
 

๕ เชื้อราก่อโรคและสารพาจากเชื้อรา  
- โรคติดเชื้อราที่ผิวหนังชั้นนอก  
- โรคติดเชื้อราที่ชั้นผิวหนัง  
- โรคติดชเอราชั้นใต้ผิวหนัง  
- โรคติดเชื้อราหลายระบบ 
- โรคติดเชื้อราฉวยโอกาส 

๖ -บรรยายพร้อม
ปฏิบัติการ  
-Power point  
-อภิปรายกลุ่ม  
ถาม-ตอบ 
 

อ. นิวัฒน์ 

๖ รูปร่าง การเจริญเติบโต ลักษณะที่
ส าคัญของ เชื้อไวรัส  
- คุณสมบัติทั่วไปของไวรัส  
- การจ าแนกชนิดของไวรัส  
- ความทนทานของไวรัส  
- การเพ่ิมจ านวนของไวรัส  
- การเพาะเลี้ยงไวรัส  
- กลไกการท าลายเซลล์ของเชื้อ
ไวรัส 

๖ -บรรยายพร้อม
ปฏิบัติการ  
-Power point  
-อภิปรายกลุ่ม  
ถาม-ตอบ 
 

อ. นิวัฒน์ 

๗ - เชื้อไวรัสก่อโรคในคน 
- การเก็บและการส่งสิ่งส่งตรวจสู่  
ห้องปฏิบัติการ (ปฏิบัติ) 
 

๖ -บรรยายพร้อม
ปฏิบัติการ  
-Power point  
- อภิปรายกลุ่ม  

อ. นิวัฒน์ 

๘ สอบกลางภาค    อ. นิวัฒน์ 
๙ บทน าปรสิตวิทยา  

 ปรสิต (Parasite) 

 ธรรมชาติของปรสิต 

๖ - ทบทวนความรู้ 
- บรรยาย 

รศ.พญ. 
ดวงพร 

 



 

9 
 

 ชนิดของปรสิต  

 วิถีปรสิตกับมนุษย์ 
 
 

- PowerPoint และ 
อุปกรณ์สื่อสารผ่าน
ทางออนไลน์ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- บทปฏิบัติการ 

๑๐ ปรสิตทางเดินอาหาร (๑) 
๑. ปรสิตโปรโตซัว 

 Entamoeba histolytica  

 Giardia lamblia  

 Balantidium coli 
   ๒. ปรสิตหนอนพยาธิตัวแบน 

 พยาธิตืด  

 พยาธิใบไม้  

๖ - ทบทวนความรู้ 
- บรรยาย 
- PowerPoint และ 
อุปกรณ์สื่อสารผ่าน
ทางออนไลน์ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- บทปฏิบัติการ 

รศ.พญ. 
ดวงพร 

 

๑๑ ปรสิตทางเดินอาหาร (๒) 
   ๓. ปรสิตหนอนพยาธิตัวตัวกลม 

 พยาธิไส้เดือน  

 พยาธิแส้ม้า  

 พยาธิปากขอ  

 พยาธิสตรองจิรอยด์  

 พยาธิเข็มหมุด  

๖ - ทบทวนความรู้ 
- บรรยาย 
- PowerPoint และ 
อุปกรณ์สื่อสารผ่าน
ทางออนไลน์ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- บทปฏิบัติการ 

รศ.พญ. 
ดวงพร 

 

๑๒ ปรสิตในเลือดและเนื้อเยื่อ (๑) 

 มาลาเรีย 

 ปรสิตระบบน้ าเหลือง 

 ปรสิตทางเดินปัสสาวะ 

 พยาธิใบไม้ปอด 
 

๖ - ทบทวนความรู้ 
- บรรยาย 
- PowerPoint และ 
อุปกรณ์สื่อสาร 
- อภิปรายกลุ่ม 
- บทปฏิบัติการ 

รศ.พญ. 
ดวงพร 

 

๑๓ ปรสิตในเลือดและเนื้อเยื่อ (๒) ๖ - ทบทวนความรู้ รศ.พญ. 
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      ๒.แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 ปรสิตในสมอง  

 ปรสิตพยาธิไชผิวหนัง  
- พยาธิตัวจี๊ด 
- พยาธิปากขอ  

 

- บรรยาย 
- PowerPoint และ 
อุปกรณ์สื่อสารผ่าน
ทางออนไลน์ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- บทปฏิบัติการ 

ดวงพร 

๑๔ ปรสิตนอกร่างกาย(Ectoparasites) 

 ยุง/ Mosquito 

 แมลงวัน/ Flies 

 เรือด/ Bedbug    

 หมัด/ Flea   

 เหาและโลน/ lice 

 เห็บ/ Tick  

 หิด/ Scabies  

 ไรอ่อน/ Chigger mite 

๖ - ทบทวนความรู้ 
- บรรยาย 
- PowerPoint และ 
อุปกรณ์สื่อสารผ่าน
ทางออนไลน์ 
- อภิปรายกลุ่ม 
- บทปฏิบัติการ 

รศ.พญ. 
ดวงพร 

๑๕ การป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย 

 การป้องกันตนเอง  
- แบบไม่จ าเพาะเจาะจง 
- แบบจ าเพาะเจาะจง 

 กระบวนการภูมิคุ้มกันโรค 
- การป้องกันด่านที่ 1 
- การป้องกันด่านที ่2 
- การป้องกันด่านที ่3  

๖ - ทบทวนความรู้ 
- บรรยาย                   
- Power Point  
- อภิปรายกลุ่ม 
- บทปฏิบัติการ 

รศ.พญ.
ดวงพร 

๑๖ สอบปลายภาค    รศ.พญ. 
ดวงพร 
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 ผลการ
เรียน รู้ 
(ด้าน) 

วิธีการประเมิน คาบที่ประเมิน 
สัดส่วนการ
ประเมินผล 

 ๑ (๑-๔) ๑. บันทึกเวลาเข้าชั้นเรียนโดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร 
๒. วินัยการแต่งกาย การเคารพสิทธิผู้อื่น ไม่รบกวน

ผู้สอนและผู้ร่วม  
๓. ความพร้อมเพรียงของในการเข้าร่วมชั้นเรียน

และกิจกรรม 
๔. ตรวจสอบความสะอาดและเป็นระบียบของพ้ืนที่

ศึกษา 
๕. การส่งงานตามก าหนด 

๑–๑๕ ๑๐ 

 ๒(๑-๔) ๑. ทวนสอบก่อนเรียนทุกครั้งและบันทึกข้อความ
โดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร 

๒. การสอบกลางภาคเรียน  
๓. การสอบปลายภาคเรียน 
๔. ผลงานรายบุคคล 
๕. ผลงานกลุ่ม 

๑–๑๕ ๖๐ 

 ๓ (๑-๒) ๑. การเล่าเรื่อง การถามและแสดงความคิดเห็น/
อภิปรายเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 

๒. การน าเสนอในชั้นเรียน  รายบุคคล/กลุ่ม 
๑–๑๕ ๑๐ 

 ๔ (๑-๕) ๑. การน าเสนอในชั้นเรียน  รายบุคคล/กลุ่ม 
๒. การเล่าเรื่อง การถามและแสดงความคิดเห็น/

อภิปรายเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
๑ – ๑๕ ๑๐ 

 ๕ (๑-๒) ๑.ทวนสอบก่อนเรียนทุกครั้งและบันทึกข้อความโดย
ใช้อุปกรณ์สื่อสาร 
๒.การเล่าเรื่อง การถามและแสดงความคิดเห็น/
อภิปรายเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
๓.การน าเสนอในชั้นเรียน  รายบุคคล/กลุ่ม 

๑ – ๑๕ ๑๐ 
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๔. บรรยาย / อภิปราย ถามตอบ 
 
 
 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑.ต าราหรือเอกสารหลัก 

๑. สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล, เกศรา อัศดามงคล, มาเรียว ริกันตี, สมชาย สันติวัฒนกุล, บรรณาธิการ  
ภาวะติดเชื้อ:  Molecular / Cellular and Clinical Basis. กรุงเทพมหานคร , เม็ดทรายพริ้นติ้ง, 
2547. 

๒. ชูเกียรติ ศิริวิชยกุล , ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ , ประยงค์ ระดมยศ. (2549). ต าราปรสิตวิทยาทาง
การแพทย ์Textbook of clinical parasitology พิมพ์ครั้งที ่2 กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย.  

๓. มยุรัตน์ เทพมงคล, จ ารัส จุลละบุษปะ, ชูมณี ละม่อม, ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย, วิวรรณ เสนะสุทธิพันธุ์.  
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์. Medical Parasitology. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพิ่มเสริมกิจ; 2532. 

๔. มยุรัตน์  เทพมงคล ชูมณี  ละม่อม ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย   รัชฎา  เกียรติเฟ่ืองฟู  กีฏวิทยาทาง
การแพทย์ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ISBN 974-588 และ 847-8. กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจ ากัดนี
โอพริ้นติ้ง 2540. 

๒.ต าราหรือหนังสือที่ควรอ่านเพิ่มเติม 
๑. Nacapunchai D. Parasites. In Atlas of infectious diseases. 1st Ed Holistic publishing. Co., 

Ltd. Thailand 2008.  P185-223. 
๒. ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย   ปรสิตฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอดส์ ใน : พิไลพรรณ พุธวัฒนะ, บรรณาธิการ.  

เอช ไอ วี และจุลชีพฉวยโอกาส.  กรุงเทพมหานคร, อักษรสมัย, ๒๕๔๑: หน้า ๑๕.๑-๑๕.๓๘.  
๓.สื่อการเรียนการสอนอ่ืน 
    ๓.๑ - E-books  

๑. Review of Medical Microbiology and Immunology, 11e (recommended) 
http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=771 

๒.  Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, 25e 

http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=519
http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=771
http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=6
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http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=6 
   ๓.๒ Clip VDO :      

๓. เทคนิคปลอดเชื้อ  
                http://www.mt.mahidol.ac.th/index.php… 

๔. How to use microscope and oil immersion 
               http://www.youtube.com/watch?v=f7KlFSgdUGU 

๕. Parts of a Microscope (Part 1 of 2): 10.37 min 
https://www.youtube.com/watch?v=ntPjuUMdXbg 

๖. Parts of a Microscope (Part 2 of 2): 10.05 min 
https://www.youtube.com/watch?v=VQtMHj3vaLg 

๗. Using the microscope - a beginner's tutorial: 14.58 
 http://www.youtube.com/watch?v=b1tV3k68cAU 

๘. Preparation of bacterial smears and gram stain 
http://www.youtube.com/watch?v=c6d7zOIP6Vo  

๙. Gram stain  
https://www.youtube.com/watch?v=_k3uuOpbQI8 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
๑.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จัดท าโดยนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นักศึกษา   โดยการสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
     ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน  โดยการ 

- การเข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาและผู้สอน 

- การน าผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษามาประเมินการสอน คือ ผลการเรียนของนักศึกษา 
๓.การปรับปรุงการสอน 
     จากการประเมินผลการสอนในข้อที่ 2  ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะน ามาซึ่งการปรับปรุง 

http://www.accessmedicine.com/resourceTOC.aspx?resourceID=6
http://www.mt.mahidol.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1077%3Ae-learning&catid=74%3Ae-learning&Itemid=228&lang=th
http://www.youtube.com/watch?v=f7KlFSgdUGU
https://sawebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?C=FAgPQ0xs7UOxeNc1Og7NekzcVnBemdEITWVTrK6paTdcXYNTSnNRTYuTZ6Q4HF2-G1GT_kDCZH0.&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dntPjuUMdXbg
https://sawebmail.mahidol.ac.th/owa/redir.aspx?C=FAgPQ0xs7UOxeNc1Og7NekzcVnBemdEITWVTrK6paTdcXYNTSnNRTYuTZ6Q4HF2-G1GT_kDCZH0.&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dVQtMHj3vaLg
http://www.youtube.com/watch?v=b1tV3k68cAU
http://www.youtube.com/watch?v=c6d7zOIP6Vo
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   การเรียนการสอน โดยจะมีการจัดกิจกรรมในการระดมความคิดเห็นจากการสอนและค้นคว้าหา 
   ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน  ดังนี้ 

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

- วิจัยในชั้นเรียน 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
          ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ  ตามท่ีคาดหวังจากการเรียนรู้
ในรายวิชา  ได้จาก  การสอบถามนักศึกษา  หรือตรวจผลงานของนักศึกษา  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ  
และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา   
๕.การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
             ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน  และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการ
ปรับปรุงการสอน  และรายละเอียดของรายวิชา  เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน   

 
  


