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รายละเอียดของรายวิชาเทคนคิทางจุลชีววิทยา  

มคอ.3 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่ 2   ประจําปีการศึกษา  2558  

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

จช 621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา  

MB 621 Microbiological Techniques  

2. จํานวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต 

 2(1-3-2)  

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูรหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ/ดุษฏบัีณฑติ สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ 

ประเภทรายวิชา หมวดวิชาเอก  กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา 

4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

 รบัผดิชอบรายวิชาโดย  อาจารย์อนิรุทธิ์ ล้ิมตระกูล 

อาจารยผู์ส้อนบรรยายและปฏิบติัการ   สงักดัภาควิชา 

1. ผศ.ดร.วรรณา ผู้มีโชคชัย  จุลชีววิทยา 

2. ผศ.ดร.นิตยา  ไตรภิญโญภาพ  จุลชีววิทยา 

3. อ.ดร.มาลัย  ทวีโชติภัทร์  จุลชีววิทยา 

4. อ.ดร.เครือวัลย์ โชติเลอศักดิ์  จุลชีววิทยา 

5. อ.ดร.อนิรุทธิ์ ล้ิมตระกูล  จุลชีววิทยา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน 

ภาคการศึกษาปลาย ปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 

ห้องบรรยาย  ช้ัน 11 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 

ห้องปฏบัิติการ 911 ช้ัน 9 อาคาร 15 คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

23 ธนัวาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติมีความรู้ และสามารถปฏบัิตงิานด้วยเทคนิคทางจุลชีววิทยา ที่ใช้ในงานด้านแบคทเีรีย 

รา และไวรัส การเพาะเล้ียงเช้ือ การทาํให้เช้ือบริสทุธิ์ การจาํ แนกชนิดของเช้ือจากสิ่งส่งตรวจ และการแยก

เช้ือจากเซลล์เพาะเล้ียง รวมถึงวิธกีารใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคนิคทางวิทยาภมิูคุ้ มกนั ที่

สามารถนาํไปใช้ให้เกดิประโยชน์ต่องานวิจัยที่ศึกษา 

 1. วตัถุประสงคเ์ชิงความรู ้นิสติสามารถ 

 1.1 อธบิายหลักการ และวิธกีารของเทคนิคต่างๆ ทางจุลชีววิทยา ที่จาํเป็นต่องานวิจัยที่นิสติ

ศึกษาได้ 

 1.2 ปฏบัิตงิานด้วย เทคนิคต่างๆ ทางจุลชีววิทยา ที่จาํเป็นต่องานวิจัยที่นิสติศึกษาได้ 

2. วตัถุประสงคอื์่น ๆ  

 2.1 นิสติมีทกัษะด้านปัญญา สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 2.2 นิสติมีคุณธรรมและจริยธรรมในด้านต่างๆ เช่น ไม่ทุจริตในการสอบ มีความตรงต่อเวลา 

และมีสาํนึกในการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย 

 2.3 นิสติใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนเพ่ิมเติมจากที่ได้รับในช้ันเรียนได้ 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

1. เพ่ือสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ  

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

เทคนิคทางจุลชีววิทยา ที่ใช้ในงานด้านแบคทเีรีย รา และไวรัส การเพาะเล้ียงเช้ือ การทาให้เช้ือ

บริสทุธิ์ การจาแนกชนิดของเช้ือจากสิ่งส่งตรวจ และการแยกเช้ือจากเซลล์เพาะเล้ียง รวมถึงวิธกีารใช้

เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเทคนิคทางวิทยาภมิูคุ้มกนั 

 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบติั กรณีศึกษา การศึกษาดว้ยตนเอง 

(SDL) 

Self study 

(SS) 

15 42 - 3 30 
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

รายวิชา 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

 
1. มีความรับผิดชอบ

ในการเรียน (ซ่ือสตัย์ 

ตรงต่อเวลา ถูก

กาลเทศะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

เข้ากับผู้อื่นได้)  

 

2. มีจริยธรรมในการ

ทาํงานร่วมกับผู้อื่น 

(เคารพสทิธแิละรับ

ฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อื่นและทาํงาน

ร่วมกับผู้อื่นได้)  

3. มีจริยธรรมในการ

วิจัย  

 

ความรู ้

 

 

 
1. มีความรู้ เข้าใจในเน้ือหา

หลักของสาขาวิชาชีวภาพ

การแพทย์ได้แก่ กายวิภาค

ศาสตร์, จุลชีววิทยา, ชีวเคมี, 

เภสชัวิทยา, พยาธวิิทยา, 

สรีรวิทยา เป็นอย่างดี  

2. มีความรู้ เข้าใจในศาสตร์

ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณา

การ  

3. สามารถนาํความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าทางวิชาการ  

4. สามารถถ่ายทอดความรู้ ได้

อย่างมีประสทิธภิาพ  

 

ทกัษะทางปัญญา 

 

 

 
1. สามารถใช้ความรู้

ทัง้ทางด้านทฤษฎีและ

ปฏบัิตนิาํมา

ประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ประเดน็

ปัญหา  

2. สามารถวิจารณ์

งานวิจัยได้อย่างมี

เหตุผล  

3. สามารถสงัเคราะห์

และใช้ข้อมูลจาก สิง่

ตีพิมพ์ทางวิชาการ

เพ่ือสร้างและพัฒนา

ทางความคิดใหม่ใน

งานวิจัย  

 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล และ

ความรบัผิดชอบ 

 
1. มีความรับผิดชอบ

ในงานที่ได้รับ

มอบหมาย  

2. พัฒนาทกัษะใน

การสร้างสมัพันธภาพ

และการทางานเป็น

กลุ่มระหว่างผู้เรียน

ด้วยกัน  

3. พัฒนาความเป็น

ผู้นาํได้อย่างเหมาะสม

กับโอกาสและ

สถานการณ ์ 

 

การวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. พัฒนาทกัษะในการสือ่สาร

ทั้งการพูด การฟัง การแปล 

การเขยีน  

2. พัฒนาทกัษะในการใช้

สารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล

และสือ่สาร  

3. เรียนรู้สถิติในการทาํวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการ

แปลผล โดยใช้โปรแกรมทาง

สถิติที่เหมาะสม  

4. พัฒนาทกัษะในการนาํเสนอ

รายงานในรูปแบบต่างๆ โดย

ใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม  

 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

จช 621 เทคนิคทางจุลชีววิทยา ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ในด้านการเรียนบรรยาย และปฏบัิตกิารทดลอง

(ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน) 

มีจริยธรรมในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น (เคารพสทิธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่นและทาํงาน

ร่วมกบัผู้อื่นได้) 

 

1.2 วิธกีารสอน 

บรรยายและอภิปราย พร้อมทาํข้อตกลงถงึระเบียบการปฏบัิติตนระหว่างการเรียนในห้องบรรยาย 

และห้องปฏบัิติการ ให้นิสติต้องมีความรับผิดชอบมาเรียนบรรยาย และปฏบัิติการให้ตรงตามเวลาที่นัด

หมาย หรือกาํหนดไว้ทุกคร้ัง รวมถึงมารยาทในการใช้ห้องเรียน และห้องปฏบัิติการ ต้องช่วยทาํความ

สะอาด และขออนุญาตใช้เคร่ืองมือจากผู้รับผิดชอบทุกคร้ัง 

 

1.3 วิธกีารประเมินผล 

มีแบบประเมินพฤติกรรมการเข้าเรียน และปฏบัิติงาน โดยอาจารย์ และผู้ร่วมงาน  
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2 ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

นิสติต้องมีความรู้ เข้าใจในเน้ือหาของเทคนิคทางจุลชีววิทยาตามหัวข้อที่กาํหนด 

มีความรู้ เข้าใจในเทคนิคจุลชีววิทยาแบบบูรณาการ 

สามารถนาํความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ 

 

2.2  วิธกีารสอน 

บรรยายร่วมกบัตั้งคาํถาม เพ่ือให้อภิปรายในช้ันเรียน  

เปิดโอกาสให้นิสติซักถามเพ้ือให้นิสติสามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกบัเทคนิคทางจุลชีววิทยาได้ 

การปฏบัิติการทดลอง และรายงานผลการทดลอง ในหัวข้อที่เรียน 

การให้ทาํรายงานจากสบืค้นข้อมูลเพ่ิมเติมในเน้ือหาวิชาที่เรียน 

 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

ประเมินจากการตอบข้อซักถามด้านความรู้ ความเข้าใจขณะเรียน บรรยาย และปฏบัิติการ 

ประเมินจากความรู้ การปฏบัิติข้ันตอนการทดลองที่ถูกต้อง หรือการอภิปรายประมวลความรู้จาก

การบรรยายในรายงาน  

 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏบัิตินาํมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา 

 

3.2  วิธกีารสอน 

เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิดวิเคราะห์บูรณาการความรู้ต่างๆ ผ่านการปฏบัิตกิารทดลอง และทาํ

รายงาน 

 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

การสงัเกตการปฏบัิติงาน หรือการทดลอง และ ผลการทาํรายงาน 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.2  วิธกีารสอน 

การมอบหมายให้ทาํปฏบัิติการทดลอง และการเขียนรายงาน 

 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

สงัเกตและประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออก ระหว่างกจิกรรมการเรียน และจากรายงานที่

มอบหมายให้ทาํ 
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5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

- 

5.2 วิธกีารสอน 

- 

 

5.3 วิธกีารประเมินผล 

- 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สปัดาห์

ที่ 
หัวข้อ 

จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน

การสอน 
สื่อที่ใช้ 

อาจารย์

ผู้ รับผดิชอบ 

1 Orientation 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประมวลรายวิชา 
อ.อนิรทุธิ์ 

2 

Laboratory safety and microscopy 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน อ.อนิรทุธิ์ 

และคณาจารย์ Laboratory safety and microscopy – 1 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

Laboratory safety and microscopy - 2 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

3 

Aseptic technique and bacterial isolation and media 

preparation 
1 การบรรยาย 

PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน 

อ.อนิรทุธิ์ 

และคณาจารย์ 

Aseptic technique and bacterial isolation and media 

preparation – 1 
1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

Aseptic technique and bacterial isolation and media 

preparation - 2 
2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

4 

Gram staining 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน อ.อนิรทุธิ์ 

และคณาจารย์ Gram staining – 1 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

Gram staining - 2 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

5 

Acid fast staining 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน อ.มาลัย และ

คณาจารย ์Acid fast staining – 1 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

Acid fast staining - 2 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

 
SDL: Microbial control, Microbes from environment 

and specimen collection 
3 ศกึษาด้วยตนเอง 

เอกสารประกอบการสอน 

และการสบืค้นข้อมลู 
-  
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สปัดาห์

ที่ 
หัวข้อ 

จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ 

อาจารย์

ผู้ รับผดิชอบ 

6 

Antiseptic, disinfectant and antimicrobial susceptibility 

test 
1 การบรรยาย 

PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน 

อ.อนิรทุธิ์ 

และคณาจารย์ 
Antiseptic, disinfectant and antimicrobial susceptibility 

test  - 1 
1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

Antiseptic, disinfectant and antimicrobial susceptibility 

test  - 2 
2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

7 

Microbes from environment and specimen collection 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน อ.อนิรทุธิ์ 

และคณาจารย์ Microbes from environment and specimen collection 1 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

Microbes from environment and specimen collection 2 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

8 

Basic technique in mycology 1 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน 
อ.นิตยา 

Cultivation of fungi 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 
Slide culture technique 1 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

9 

Basic technique in mycology 2 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน 
อ.นิตยา 

Slide culture technique -2 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 
Slide culture technique -3 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

10 

Bacterial characterization 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน 

อ.มาลัย 
Bacterial characterization  and unknown  bacterial 

identification -1 
1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

Bacterial characterization  and unknown  bacterial 

identification -2 
2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

11 

Bacterial preservation and anaerobic bacteria 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน 
อ.มาลัย 

Bacterial preservation and anaerobic bacteria -1 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 
Bacterial preservation and anaerobic bacteria -2 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

12 

Virus isolation  by cell culture 1 
1 การบรรยาย 

PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน 
อ.วรรณา 

Virus isolation  by cell culture -1.1 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 
Virus isolation  by cell culture -1.2 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

13 

Virus isolation  by cell culture - 2 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน 
อ.วรรณา 

Virus isolation  by cell culture - 2.1 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 
Virus isolation  by cell culture - 2.2 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

14 

Virus isolation  by cell culture - 3 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน 
อ.วรรณา 

Virus isolation  by cell culture – 3.1 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 
Virus isolation  by cell culture - 3.2 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 

15 

Immunological techniques 1 การบรรยาย 
PowerPoint slides 

เอกสารประกอบการสอน 
อ.เครือวัลย ์

Immunological techniques-1 1 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 
Immunological techniques-2 2 ปฏบิัติการ เอกสารประกอบปฏบิัติการ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  ้

 

 

  

กจิกรรม ผลการเรียนรู้  วิธกีารประเมิน สดัส่วนการประเมิน (%) 

ภาคบรรยาย และ

ปฏบิัติ 1 

มีความรับผดิชอบในการเรียน มีความตรงต่อเวลา และกริยา

มารยาทในการเข้าช้ันเรียนดี (1.1)  ผลรายงานการประเมินจาก  

•การสงัเกตุ ซักถาม  

•ประเมินขั้นตอนการปฏบิัติงานและ

การแก้ไขปัญหาในระหว่าง

ปฏบิัติการทดลอง  

•ตรวจความเรียบร้อย และเน้ือหา

ของรายงาน  

5% 

มีความรู้ เข้าใจในเน้ือหาหลักของสาขาวิชาจุลชีววิทยา (2.1) 

มีความรู้ เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพการแพทย์แบบบูรณาการ (2.2)  

นาํความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ (2.3) 

50% 

ใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏบิัตินาํมาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา (3.1) 
20% 

มีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย (4.1) 10% 

ภาคปฏบิัติ 2 
ใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏบิัตินาํมาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา (3.1) 

ประเมินการปฏบิัติงานตรวจ

วิเคราะห์ เช้ือ  unknown bacteria  
10% 

ภาคปฏบิัติ 3 มจีริยธรรมในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น (1.2) 
แบบประเมินจากผู้ ร่วมงาน และ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏบิัติการ 
5% 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

- Bauman RW. Microbiology with diseases by body system. Pearson Benjamin Cummings; 

2014. 

- Brooks GF, Carroll KC, Butel JS, Morse SA, Mietzner TA. Jawetz, Melnick, & Adelberg's 

Medical Microbiology, 25th

- Deacon J W. Modern mycology. Blackwell Sciences Ltd., UK; 1997 

 Edition. McGrawHill; 2010 

- Deacon JW. Fungal biology. 4th

- Engelkirk PG, Duben-Engelkirk J. Burton’s microbiology for the health sciences. 9

 ed. Blackwell Publishing Ltd., UK; 2006 
th

- Gabriel TV. Microbiology and infectious diseases. 3rd ed. Williams & Wilkins. USA; 1997. 

 ed. 

Lippincott Williams & Wilkins; 2011. 

- Gow NR, Gad GM. The growing fungus. Chapman & Hall, UK; 1995 

- Greenwood D, Slack RCB, Peutherer JF, Barer M. Medical microbiology. 18th

- Kwon-chung K J, Bennett J E. Medical Mycology. Lea & Febiger, USA; 1992 

 ed. Churchill 

Living Stone; 2012. 

- Louise BH. High-yield microbiology and infectious diseases. Lippincott Williams&Wilkins. 

USA; 2000. 

- Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical microbiology. 7th

- Richardson MD, Warnock DW. Fungal infection : Diagnosis and management. 3

 ed. Elsevier Saunders; 

2013. 
rd

- Rippon J W. Medical Mycology : The pathogenic fungi and pathogenic Actinomycetes. W B 

Saunders company , USA; 1998 

 edition. 

Blackwell Publishing Ltd., UK; 2003 

- Ryan KJ and Ray CG. Sherris medical microbiology. 5th

- Tille PM. Bailey & Scott’s diagnostic microbiology. 13

 ed. McGraw-Hill; 2010. 
th

- Tolaro KP, Chess B. Foundations on microbiology. 8

 ed. Mosby & Elsevier (affiliated); 2014 
th

- Tortora GJ, Funke BR, Case CL. Microbiology: an introduction. 11

 ed. McGrawHill; 2012. 
th

- Wagner EK, Hewlett MJ, Bloom DC, Camerini D. Basic Virology. Blackwell Publishing; 

2008 

 ed. Pearson: Benjamin 

Cummings; 2013. 

- กณิวิทยาการแพทย์ : เช้ือราตัวก่อโรค. ประหยัด ทศันากรณ์. พิมพ์คร้ังที่ 1. 2535 

 

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

ไม่มี 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

ไม่มี 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

ให้นิสติประเมินรายวิชาและประเมินผู้สอนโดยแบบประเมิน เขียนสะท้อนความคิดของนิสติพร้อม

ข้อเสนอแนะ 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

ประเมินจากผลการตอบข้อซักถามและปฏบัิติการของนิสติ การตอบคาํถาม รายงานที่ค้นคว้าเพ่ิมเตมิ 

และงานที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งความคิดเหน็และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินรายวิชา 

3. การปรบัปรุงการสอน 

หลังจากได้ทราบผลการประเมินการสอนแล้ว  ทางรายวิชาจะมีการดาํเนินการ ดังน้ี 

 แจ้งผลการประเมินการสอนไปยังอาจารย์ผู้สอนแต่ละทา่น 

 มีการปรับปรุงกจิกรรม และวิธกีารสอน โดยมติที่ประชุมภาควิชา จากการพิจารณาผลการ

ประเมินที่ได้รับ  

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

ส่งผลการเรียนรู้ของนิสติด้านต่างๆ ให้กรรมการทวนสอบของคณะ ตรวจพิจารณาว่าผลสมัฤทธิ์ที่

ได้มี ประสทิธผิล อยู่ใน และเป็นไป ตามเกณฑพั์ฒนาผลการเรียนรู้หลักด้านต่างๆ ของรายวิชา ตามที่

กาํหนดในหลักสตูร 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธิ์ประสทิธผิลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุง การ

สอนและรายละเอยีดวิชา เพ่ือให้เกดิคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ตามข้อ 4  

โดยอาจมีการเปล่ียนหรือสลับลาํดับเน้ือหาหรืออาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้มีประสทิธภิาพในการสอนที่

ดีข้ึน  เปล่ียนแปลงวิธกีารจัดปฏบัิติการเพ่ือเพ่ิมโอกาสการทาํความเข้าใจในปฏบัิติการของนิสติ

มากข้ึน   
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