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รายละเอียดของรายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

  
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อวิชา: MI 1473 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา (Microbiology and Parasitology)  
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): ไม่ม ี
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน (Co-requisite): ไม่ม ี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 

ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ สภุัคดำรงกุล 
  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม: อาจารย์ ดร.จำรญูศรี พุ่มเทียน 
  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม: อาจารย์ ดร.รุจริาลัย พลูทวี 
  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม: อาจารย์สรุีย์พร เอีย่มศร ี
  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม: อาจารย์ภาณุพงศ์ สหายสุข  กลุ่มเรียน: 01   
4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที่ 1 
5. สถานที่เรียน: ห้อง 2-113 อาคารเรียนรวม และห้องปฏิบตัิการจุลชีววิทยา 1 (MI 1) และห้องปฏิบัติการ 
      จุลชีววิทยา 2 (MI 2) อาคารปฏิบัติการ 5 ช้ัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ

 
หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
ภาคบรรยาย 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

1 
(7-1-65) 

Microbial world 
- The germ theory of  
infection disease 
- The general characteristics  
of microbes 
- The diversity of microbes 

2  2   

2 
(14-1-65) 

 

- Structure and function of 
prokaryotic and eucaryotic 
cells 

2  2   
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

- Observing microbes  
through a microscope 

3 
(21-1-65) 

Microbial growth:  
Physical and chemical 
requirement for growth  
microbial control 

2  2   

4 
(28-1-65) 

 

Control of microbial  
growth: Physical methods  
and chemical methods of  
microbial control 

2  2   

5 
(4-2-65) 

Bacterial metabolism 
- Definition of catabolism  
and anabolism 
- Energy production  
- Biochemical pathways of  
energy production 

2  2   

6 
(11-2-65) 
นัดชดเชย* 
(ซอมยอย)  
พิธีประสาท 
ปริญญาบัตร  
ปการศึกษา 

2563 
 

Bacterial genetics 
- Structure and function of 
the genetic material 
- DNA replication 
- RNA and protein synthesis 
- Genetic transfer and  
recombination 
- Mutation 

2  2   

7 
(18-2-65) 

Normal flora and 
mechanisms of  
pathogenicity 

2  2   

ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2565 สอบกลางภาค (ป.ตรี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564: รายวิชา MI 1473  
สอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

8 
(4-3-65) 

 

Non-specific defense of  
the host Immunity: Humoral  
immunity, Cell mediated  

2  2   
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

immunity 

9 
(11-3-65) 

 

Antigen-antibody reaction, 
diagnosis, immunology, 
immune diseases, 
hypersensitivity 

2  2   

10 
(18-3-65) 

 

Viruses  
- Introduction to viruses 
- DNA viruses 
- RNA viruses 

2  2   

11 
(25-3-65) 

 

Fungi: Characteristics  
of fungi (mold, yeast, 
mushroom), medical fungal 
diseases 

2  2   

สอบย่อยนอกตาราง : รายวิชา MI 1473 สอบวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. 
12 

(1-4-65) 
 

Parasitology 
- Introduction to parasitology 
- Parasitic helminths 

2  2   

13 
(8-4-65) 

Microbial disease of the skin 
/ nervous system 

2  2   

14 
(22-4-65) 

Microbial disease of the 
reproductive / respiratory 

2  2   

15 
(29-4-64) 

Microbial disease of digestive 
system 

2  2   

ระหว่างวันที่ 2-3, 5-6, 9-13 พฤษภาคม 2565 สอบปลายภาค (ป.ตรี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564: รายวิชา MI 1473  
สอบวันที ่9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 30  30   
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ภาคปฏิบัติการ 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 
(4-1-65) 

และ 
(6-1-65) 

- Microscopy  
- Micrometer 
  (สอนออนไลน์) 

 3  3  

2 
(11-1-65) 

และ 
(13-1-65) 

Basic bacteriological  
techniques:  
- Aseptic transfer  
- Gram stain 
- ศึกษาตัวอย่าง Unknown  
  และตรวจผลในคาบเรยีน 
  (สอนออนไลน์) 

 3  3  

3 
(18-1-65) 

และ 
(20-1-65) 

Basic bacteriological  
techniques:  
- Aseptic transfer  
- Gram stain 
- ศึกษาตัวอย่าง Unknown  
  และตรวจผลในคาบเรยีน 

 3  3  

4-5 
(25-1-65) 

และ 
(27-1-65) 

• Bacterial cytology:  
  - Negative stain  
  - Wet mount 
  - Hanging drop  
  - Endospore stain 
• Natural distribution  
of microbes  
• Bacterial isolation  
  technique for pure  
  culture: streak plate 

 3  3  

วันหยุดตรุษจีน (31 มกราคม 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565) 
6 

(8-2-65) 
และ 

(10-2-65) 

Effect of chemical  
and physical agents 
- สอบปฎิบัติ ครั้งท่ี 1 
(1) การย้อมสีแกรม 

 3  3  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

(2) การใช้กล้องจุลทรรศน ์

7 
(15-2-65) 

และ 
(17-2-65) 

- Quantitative enumeration  
  of bacteria 

   3  3  

ระหว่างวันที่ 19-27 กุมภาพันธ์ 2565 สอบกลางภาค (ป.ตรี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564: รายวิชา MI 1473  
สอบวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

8 
(1-3-65) 

และ 
(3-3-65) 

Biochemical test  
in selective medium and 
differentiate medium 

 3  3  

9 
(8-3-65) 

และ 
(10-3-65) 

- Identification of  
  unknown bacterial  
  cultures 
- ศึกษาตัวอย่าง Unknown  
  และตรวจผลเพื่อเป็น 
  คะแนนเก็บของรายงาน 
  ปฏิบัติการ (ไม่ต้องส่ง 
  รายงานปฏิบัติการ) 
- สอบปฎิบัติ ครั้งท่ี 2 
(1) Aseptic pipette 

 3  3 ปรับเปลีย่น 
การสอบปฏบิัติ  
ครั้งท่ี 2 เป็นการ
สอบปฏิบัติการ
จบัเวลา (สอบ
ออนไลน์) 

10 
(16-3-65) 

และ 
(17-3-65) 

Medical fungi  3  3  

11 
(22-3-65) 

และ 
(24-3-65) 

Water, food and milk  
analysis 
 

 3  3  

สอบย่อยนอกตาราง : รายวิชา MI 1473 สอบวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. 
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

12 
(29-3-65) 

และ 
(31-3-65) 

Antimicrobial activity of 
products 

 3  3  

13 
(5-4-65) 

และ 
(7-4-65) 

Parasitology Lab 1  3  3  

วันหยุดสงกรานต์ (13-15 เมษายน 2565) 

14 
(19-4-65) 

และ 
(21-4-65) 

Parasitology Lab 2  3  3  

15 
(26-4-65) 

และ 
(28-4-65) 

- สอบปฏิบัติการจับเวลา 
  Laboratory examination 

 3  3  

ระหว่างวันที่ 2-3, 5-6, 9-13 พฤษภาคม 2565 สอบปลายภาค (ป.ตรี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564: รายวิชา MI 1473  
สอบวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. 

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  45  45  
 

หมายเหตุ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Blended learning และมีการสอนภาคบรรยายแบบออนไลน์ผา่นโปรแกรม         
             MS Team พร้อมโดยปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน: ไม่มี 
สัปดาห ์ หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน นัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 

แนวทางการชดเชย 
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3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  

○ 1.1 มี คุ ณ ธรรม 6 
ประการ  
ได้ แก่  ขยั น  อดทน 
ป ร ะ ห ยั ด  เม ต ต า 
ซื่อสัตย์  กตัญญู  และ
ดำเนิ นชีวิตตามแนว
ป รั ช ญ า เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง  
(1.1: มฉก. ตรงกับ 1.1: 
011) 

○ 1.2 แสดงออกถึ ง
ความมีวินัยและความ
รับผิ ดชอบ เสี ยสละ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม  
(1.2: มฉก. ตรงกับ 1.2, 
1.3: 011) 

○ 1.3 เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ  ของ
องค์กรและสังคม (1.3: 
มฉก. ตรงกั บ 1.2, 1.3: 
011) 
 
 
 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน 
Collaboration (การร่วมมือร่วม
ใจ) / Communication (การ
สื่อสารติดต่อ) โดย 
1) สร้างข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง 

- การรักษาความสะอาดใน
ห้องปฏิบัติการ และการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ  

- ระเบียบการเข้าช้ันเรียน  
(เข้าช้ันเรียนตรงเวลาและครบ
ตามเกณฑ์ ระเบียบการลา)  

- การส่งรายงานปฏิบัติการ 
(ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด) 

- การแต่งกายท่ีเหมาะสมต่อ
การทำปฏิบัติการ 

- ละเว้นพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม
ระหว่างทำปฏิบตัิการ เช่น ไม่
ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น / ปิด
เครื่องมือสื่อสาร / ไม่
รับประทานอาหารหรือทิ้งขยะ
ในห้องปฏิบัติการการมาตรวจ
ผลการทดลองนอกเวลาเรยีน 

2)  ทำความเข้าใจกับนักศึกษา
เกี่ยวกับการปฏบิัติตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ การเข้าเรยีนให้ครบตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย / 
การไม่ทุจริตในการสอบ 

    ทุกระดับ / การแต่งกาย 
    ถูกระเบียบ 
3)  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

ในคาบเรียน โดยยกตัวอยา่ง 

✓  ไม่ม ี
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ผลการเรียนรู้  ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

มี ไม่มี 

 บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือ
ข่าวสารต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน
ที่เกี่ยวข้อง 

   

2. ด้านความรู้  
⚫  2.1 อธิบายความรู้
หลักการและทฤษฎีใน
รายวิชาที่เรียน  
(2.1: มฉก. ตรงกับ 
2.1: 011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และเนน้ทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้าน 
Creativity (ความคิดสร้างสรรค)์ 
/ Communication (การสื่อสาร
ติดต่อ) / Critical Thinking 
(การคิดวิเคราะห์) โดย 
1) การสอนโดยใช้วิธีการบรรยาย

เนื้อหาภาคทฤษฎี พร้อม
ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยายผ่านโปรแกรม MS 
Team พร้อมประยุกต์ใช้
โปรแกรม Miro - online 
Whiteboard Tool สำหรับให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรยีนการสอน และการฝึก
ปฏิบัติจริง รวมทั้งมีการ
ประยุกต์ใช้ห้องปฏิบัตกิาร
ทดลองเสมือนจริง (virtual 
Lab/ simulation lab) 
ร่วมกับการสอนปฏิบตัิการใน
รูปแบบออนไลน์ มีการถาม - 
ตอบ และมีการแลกเปลีย่น
ข้อคิดเห็นภายในช้ันเรียน 
เพือ่ให้นักศึกษามคีวามรู้และ
ความเข้าใจชัดเจนขึ้น ส่งเสริม
การเรยีนรู้ด้วยตนเองจากสื่อ
การสอน E-learning 

2) มีการทำแบบทดสอบย่อย สอน
ภาคปฎิบตัิการ และสอบปฎิบัต ิ
 

✓  ไม่มี 
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ผลการเรียนรู้  ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

 3)  มอบหมายงานท้ังงานกลุ่มและ
งานเดี่ยว 

4) กรณีศึกษา case-based 
learning 

5) มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำ
รายงานปฏิบั ติ การ โดยอาศั ย
หลักการและความรู้ภาคทฤษฎีเพื่อ
แปลผลการทดลอง อภิปรายและ
สรุปผลการทดลอง 

   

3 . ด้ านทั กษ ะทาง
ปัญญา 
⚫ 3.3 มีทักษะในการ
คิดเชิงเหตผุลและการ
คิดแบบองค์รวม  
(3 .3 : มฉก . ตรงกับ 
3.3: 011) 
 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และเนน้ทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้าน 
Collaboration (การร่วมมือร่วม
ใจ) / Creativity (ความคิด
สร้างสรรค์) / Communication 
(การสื่อสารติดต่อ) / Critical 
Thinking (การคิดวิเคราะห)์ โดย 

1) มอบหมายงานให้นักศึกษาจดัทำ
รายงานปฏิบตัิการ โดยอาศัย
หลักการและความรู้ภาคทฤษฎี
เพื่อวิเคราะห์ / แปลผลการ
ทดลอง รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเตมิจากแหล่งข้อมูลอ้างอิง
ต่าง ๆ หรือสื่อสารสนเทศ เพื่อ
นำมาใช้อภิปรายผลการทดลอง
และสรุปผลการทดลอง โดย
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาที่ทำให้ผลการทดลองไม่
เป็นไปตามทฤษฎี และสามารถ
เสนอแนวทางแก้ไขอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับหลัก
วิชาการ 

2) กรณีศึกษา case-based  
    learning 
 

✓  ไม่มี 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

○ 4.2 สามารถ
ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหากลุม่ได้อย่าง
สร้างสรรค์ ท้ังใน
ฐานะผู้นำและผู้ตาม  
(4 .2: มฉก . ตรงกับ 
4.2: 011) 

○ 4.3 สามารถ
ปรับตัวเข้าทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้นำและสมาชิก
กลุ่ม  
(4 .3: มฉก . ตรงกับ 
4.3: 011) 
 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และเนน้ทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้าน 
Collaboration (การร่วมมือร่วม
ใจ) / Communication (การ
สื่อสารติดต่อ) / Critical 
Thinking (การคิดวิเคราะห์) โดย 
1) มอบหมายให้นักศึกษาทำ

ปฏิบัติการเป็นกลุม่ (กลุ่มละ  
6 คน) และจัดทำรายงาน
ปฏิบัติการเป็นกลุม่ ส่งเสริม
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
และรู้จักการวางแผน แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบให้เหมาะสมตาม
ความสามารถของสมาชิกแต่ละ
คน การมีบทบาทเป็นผู้นำและ 
ผู้ตามที่ดี ทำให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กัน มีการปรับตัวเข้าหากัน การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ของปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

2)  มอบหมายงานให้นักศึกษาร่วม
กิจกรรมกันในการสืบค้นข้อมลู 
อภิปราย และสรุปงานร่วมกัน
ผ่านโปรแกรม Miro 

✓  ไม่มี 

5 . ด้ านทั กษ ะการ
วิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

○ 5.3 สามารถสรุป
ประเด็น และสื่อสาร
ทั้งการพูดและการ
เขียนและเลือกใช้ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และเนน้ทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้าน 
Communication (การสื่อสาร
ติดต่อ) / Critical Thinking 
(การคิดวิเคราะห์) โดย 
 

✓  ไม่ม ี
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

รูปแบบการนำเสนอ
ได้ถูกต้องเหมาะสม  
(5.3: มฉก. ตรงกับ 
5.2: 011) 

○ 5.4 สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์  
(5.4: มฉก.  
ตรงกับ 5.2: 011) 

1) มอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่ม
และพัฒนาความรู้จากหัวข้อที่
เลือกเอง และศึกษาด้วยตนเอง
โดยอาศัยหลักการและความรู้
เบื้ อ งต้ น ที่ ได้ จ าก บ ท เรี ย น 
จากนั้นทำการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น 
จากหนังสือ วารสารทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ ฯลฯ จากห้องสมุด 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์
ต่าง ๆ เพื่อนำมาประมวลผล 
แปลความหมาย เรียบเรียง และ
นำเสนอในรูปแบบรายงาน วีดิ
ทั ศน์  โดยการนำเสนอผ่ าน
โปรแกรม MS Team สามารถ
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
ฝึ กทั กษ ะการน ำเสนอ ในที่
ประชุมได้อย่างเหมาะสม 

2)  มอบหมายให้นักศึกษาจัดทำ
รายงานปฏิบัติการเป็นกลุ่ม โดย
อาศัยหลักการและความรู้
ภาคทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์ / แปล
ผลการทดลอง ร่วมกับการศึกษา
คน้คว้าและรวบรวมข้อมูลจาก 
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอื่น ๆ 
เพิ่มเติม เช่น จากหนังสือ / 
วารสารทางวิชาการ ฯลฯ จาก
ห้องสมุด / สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่
น่าเช่ือถือ นำมาใช้อภิปรายผล
การทดลองและสรุปผลการ
ทดลอง โดยสามารถวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหาที่ทำใหผ้ลการ
ทดลองไม่เป็นไปตามทฤษฎี  
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

 และสามารถเสนอแนวทางแก้ไข
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักวิชาการ และจัดทำรายงาน
โดยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

   

4. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
        - ควรทำการทดสอบย่อยทุกครั้งภายหลังการสอนจบในแต่ละบทเรียน เพื่อเป็นการประเมินถึงประสิทธิผลใน
การสอน ทำการถาม-ตอบและสุ่มเรียกนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้และความสามารถในการรับรู้น้อยอย่างสม่ำเสมอ พร้อม
ทั้งทำการสอนนอกเวลาให้กับนักศึกษาที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ  
   - ควรมีการนำวีดิทัศน์มาประกอบการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและตั้งใจในระหว่างการเรียนมาก
ยิ่งข้ึน หรือมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำ พร้อมนำเสนอหน้าช้ันเรียน เพื่อฝึกทักษะทางภาษาและการนำเสนอร่วม
ด้วย 
  - เอกสารประกอบการสอนนั้นควรมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยี
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเสมอ 
  - ควรจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มจากตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดให้เป็นระบบ และการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการอภิปรายหรือการนำเสนอ 

 
หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

  

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 
1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่มถอน) 193 
2. จำนวนนกัศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 192 
3. จำนวนนักศึกษาท่ีขาดสอบ (F) 1 
4. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด): จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) ช่วงคะแนน จำนวน   N = 192 ร้อยละ 
A 79 - 100 16 8.33 

B+ 72 - 78 32 16.67 
B 64 - 71 89 46.35 
C+ 54 - 63 43 22.40 
C 47 - 53 10 5.21 

D+ 41 - 46 1 0.52 
D 36 - 40 1 0.52 
F 0 - 35 0 0.00 

2. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ:  ไม่มี 
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3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา:  
3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: 
 ไม่มี 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
 ไม่มี 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา:  
  ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีววิทยาและ           
จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา โดยตรวจสอบวิธีการวัดและประเมินผล 
รวมทั้งการตัดเกรด ซึ่งสรุปผลว่า มีการแก้ไขเกณฑ์การตัดคะแนนให้เหมาะสม จากนั้นดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการ
พิจารณาผลการเรียนรายวิชาโดยคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสรุปผลว่า ไม่มีการแก้ไข
เกณฑ์การตัดคะแนน 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ  

 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
  - อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา เช่น ไมโครโฟน และ LCD มีคณุภาพไม่เหมาะสมต่อการเรยีนการสอน ซึ่งผู้สอนได้

แจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

  ไม่ม ี

 
หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา  

  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา: มีผลประเมินการสอนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 (ภาคบรรยาย) 

และ 4.76 (ภาคปฏิบัติ) 
 1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1: ไม่มี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น: จากการสอบถามและการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

ระหว่างที่เรียน พบว่านักศึกษามีพื้นฐานความรู้และความสามารถในการรับรู้แตกต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจาก
นักศึกษาบางส่วนขาดความตั้งใจในระหว่างเรียน ขาดการทบทวนในแต่ละบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ  และขาด
ความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้ใหม่  ๆ จึงส่งผลให้เรียนล่าช้า รวมทั้งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความรู้หรือทักษะทางด้านภาษาอังกฤษน้อย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเอกสาร
ประกอบการสอนหรือ PowerPoint เป็นภาษาอังกฤษ 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1: การปรับเทคนิคการเรียนการสอนให้เหมาะสมอาจ
ช่วยให้นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันนั้น มีความสามารถในการรับความรู้ได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้การทดสอบ
ย่อยในแต่ละบทเรียนและการถาม-ตอบระหว่างการเรียนอาจช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในส่วนเรื่องของภาษาอังกฤษนั้นนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามในส่วน
ของเอกสารประกอบการสอนหรือ PowerPoint ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น ควรที่จะคงอยู่เพื่อเป็นการพัฒนา
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ทักษะดังกล่าวให้กับนักศึกษา ทั้งนี้อาจเพิ่มเติมการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 
หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง  

 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังที่ผ่านมา:  
  - จากการจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ และนำวีดิทัศน์ในภาคภาษาอังกฤษมา
ประกอบการสอนพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชา
และทักษะทางภาษาอังกฤษดีขึ้น  
  - การนำ social network เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอน ในการให้นักศึกษาแสดงผลงานตามที่
ได้รับมอบหมาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียน และมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างด ี
2. การดำเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: 
  - จัดทำเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมองค์ความรู้และสอดคล้องกับรายวิชา โดยรวบรวม     
องค์ความรู้จากหนังสือหรือตำราที่ได้มาตรฐาน และทำการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิทยาการหรือเทคโนโลยีตาม   
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเสมอ นอกจากน้ียังรวมถึงวดีิทัศน์หรือสื่อการสอนอื่น ๆ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
              - จากการปรับงานมอบหมายในรูปแบบนำเสนองานการแนะนำความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาและปรสิต เพื่อการ
ประยุกต์ใช้งานทางด้านพยาบาลศาสตร์ในรูปแบบเหตุการณ์จำลอง (simulation) หรือกรณีศึกษา (case study) ผ่าน   
การนำเสนอแบบวีดิทัศน์ (5-10 นาที) และประเมินผลงานร่วมโดยอาจารย์ นักศึกษาในช้ันเรียน และนักศึกษาร่วมกลุ่ม
งานนั้น พบว่า นักศึกษาสามารถเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้ครบทุกด้าน ตอบโจทย์ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองระหว่างการร่วมงานในกลุ่ม ก่อเกิดมิตรภาพและความประทับใจ
จากการทำงานกลุ่มอย่างเด่นชัด 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป: 

- การเรียนการสอนควรมีวีดิทัศน์หรือสื่อการสอนอื่น  ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำ social network หรือโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เข้ามาร่วมการเรียนการสอน  

- การเตรียมเอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการสอนต่าง ๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการฝึกทักษะ
การอ่านและการฟังในเบื้องต้นทั้งนี้อาจทำการเพิ่มคำศัพท์เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ลงในเอกสารประกอบการสอนจน
นักศึกษาเริ่มคุ้นเคยแล้วจึงทำการปรับเปลี่ยนเป็นสำนวนภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ และควรหาวีดิทัศน์ในภาคภาษาอังกฤษ
เพื่อฝึกทักษะการฟัง โดยในเบื้องต้นอาจทำการแปลให้นักศึกษาฟังก่อน 

- การนำเสนอผลงานจากการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองทางด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน โดยให้
นักศึกษามีการสรุปคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มงาน  

- การนำเสนองานการแนะนำความรู้ทางด้านจุลชีววิทยาและปรสิต เพื่อการประยุกต์ใช้งานทางด้านพยาบาล
ศาสตร์ในรูปแบบเหตุการณ์จำลอง (simulation / role play) หรือกรณีศึกษา (case study) ผ่านการนำเสนอแบบวีดิ
ทัศน์ และประเมินผลงานร่วมโดยอาจารย์ นักศึกษาในช้ันเรียน และนักศึกษาร่วมกลุ่มงาน 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 

  ไม่มี 
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ชื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชา  

ลงช่ือ          วันท่ีรายงาน 29 พฤษภาคม 2565 
         (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล) 
             

ลงช่ือ          วันท่ีรายงาน 29 พฤษภาคม 2565 
         (อาจารย์ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน) 
 

ลงช่ือ      วันท่ีรายงาน 29 พฤษภาคม 2565 
         (อาจารย์ ดร.รุจิราลัย พูลทวี) 

ลงช่ือ       วันท่ีรายงาน 29 พฤษภาคม 2565 
  (อาจารย์สุรยี์พร เอี่ยมศรี) 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา  
 
ลงช่ือ         วันท่ีรายงาน 29 พฤษภาคม 2565 
       (อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ สุภัคดำรงกุล) 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชา 

ลงช่ือ          วันท่ีรายงาน 29 พฤษภาคม 2565 
        (อาจารย์ยุคลธร สถาปนศิริ) 
 

 

 

 


