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รายละเอียดของรายวิชา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2565 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อวิชา: MI 2463 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพ้ืนฐาน (Basic Microbiology and Parasitology)  
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): BI 1012 และ BI 1041 
 รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กัน (Co-requisite): ไม่ม ี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 

ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา: อาจารยส์ุรีย์พร เอี่ยมศร ี
  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม: อาจารย์ ดร.จำรญูศรี พุ่มเทียน 
  ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม: อาจารย์ ดร.รุจริาลัย พลูทวี 
 กลุ่มเรียน: 01 และ 02   
4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษา 1 ชั้นปีที่ 2 
5. สถานที่เรียน: ห้อง 2-421 อาคารเรียนรวม และห้องปฏิบตัิการจุลชีววิทยา 1 (MI 1)  
และห้องปฏิบตัิการจลุชีววิทยา 2 (MI 2) อาคารปฏิบัติการ 5 ช้ัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 
หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
ภาคบรรยาย 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

1 
8 ส.ค.65 

Microbial world: history; The 
germ theory of infection 
disease; The general 
characteristics of microbes; 
The diversity of microbes 
 

2  2   

2 
15 ส.ค.65 

 

Structure and function of 
Prokaryotic & Eukaryotic 
cells: Microscopy; Staining 
characteristics of Gram-

2  2   
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

positive and Gram-negative 
bacteria  

3 
22 ส.ค.65 

 

Microbial growth: Physical & 
chemical requirement for 
growth  
 
 

2  2   

4 
29 ส.ค.65 

 

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

2  2   

5 
5 ก.ย.65 

Bacterial metabolism: 
Definition of catabolism and 
anabolism; Enzymes; Energy 
production; Biochemical 
pathways of energy 
production  

2  2   

6 
12 ก.ย.65 

Bacterial genetics: Structure 
and Function of the 
Genetic material; DNA 
replication; RNA and 
Protein synthesis; Genetic 
transfer and 
Recombination; Mutation  

2  2   

7 
19 ก.ย.65 

Normal flora and 
mechanisms of 
pathogenicity  
 
 

2  2   

8 
3 ต.ค.65 

Non-specific / Specific 
defense of the host 
Immunity; Humoral 
immunity, Cell mediated 
immunity 

2  2   
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัตกิาร 

9 
10 ต.ค.65 

Antigen-antibody reaction; 
Diagnosis immunology: 
Immune diseases; 
Hypersensitivity 

2  2   

10 
17 ต.ค.65 

Viruses: Introduction to 
viruses: DNA viruses, RNA 
viruses  
 

2  2   

11 
24 ต.ค.65 

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

2  2   

12 
31 ต.ค.65 

Bacterial Diseases of 
Nervous System / Bacterial 
Diseases of the Skin 

2  2   

13 
7 พ.ย.65 

Bacterial Diseases of 
Genitourinary tract / 
Bacterial Diseases of 
Respiratory System 

2  2   

14 
14 พ.ย.65 

Bacterial Diseases of the 
Digestive System 

2  2   

15 
21 พ.ย.65 

Introduction to Parasitology 
Parasitic Protozoa / 
Parasitic helminths  
 

2  2   

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 30  30   
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ภาคปฏิบัติการ 

สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 
9 ส.ค.65 

- มาตรการด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ตาม พรบ. เช้ือ
โรคและพิษจากสัตว์ 

เทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ 
และการวัดขนาดจุลินทรีย์ผ่าน
ทางกล้องจุลทรรศน์ 
(Microscopic examination 
and measurement of 
microorganisms) 

 3  3  

2 
16 ส.ค.65 

 

เทคนิคปลอดเช้ือ (Aseptic 
technique) และเทคนิคการ
ย้อมสีแกรม (Gram stain)  

 3  3  

3 
23 ส.ค.65 

 

- การย้อมสีโครงสร้างพิเศษของ
แบคทีเรีย (Structural 
staining of Bacteria): 
Negative stain, Endospore 
stain  

การศึกษาการเคลื่อนที่ของ
แบคทีเรียด้วยเทคนิค Wet 
mount และ Hanging drop            

 3  3  

4 
30 ส.ค.65 

 
 

- การแพร่กระจายของจุลินทรีย์
ในธรรมชาติ (Natural 
distribution of 
microorganisms) 

 3  3  

5 
6 ก.ย.65 

 

- เทคนิคการแยกเช้ือบริสุทธิ์ 
(Isolation technique for 
pure culture) ด้วยวิธี 
Streak plate 

*สอบปฏิบัติครั้งที่ 1: ใช้กล้อง
จุลทรรศน์* 

 3  3  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

6 
13 ก.ย.65 

เทคนิคการวัดปริมาณแบคทีเรีย 
(Quantitative enumeration 
of bacteria) 

 3  3  

7 
19 ก.ย.65 

การกำจัดและยับยั้งการเจริญ
ของจุลินทรีย์ (Destruction 
and Inhibition of 
Microorganism) 

 3  3  

8 
4 ต.ค.65 

อาหารเพาะเช้ือประเภท 
Selective, Differential และ
การทดสอบทางชีวเคมี 
(Selective, Differential 
media and Biochemical test) 

 3  3  

9 
11 ต.ค.65 

การจัดจำแนกชนิดของแบคทีเรีย
ขั้นพื้นฐาน (Basic 
identification of unknown 
cultures)  

 3  3  

10 
18 ต.ค.65 

เช้ือราวิทยาทางการแพทย์ 
(Medical mycology) 

 3  3  

11 
25 ต.ค.65 

การตรวจสอบฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์
ในการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ 

 3  3  

12 
1 พ.ย.65 

การตรวจคุณภาพน้ำ อาหารและ
นม โดยวิธีการทางจุลชีววิทยา 
(Microbiological 
Examination of Water Food 
and Diary) 

 3  3  

13 
8 พ.ย.65 

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 1 
(Medical Parasitology I) 

 3  3  

14 
15 พ.ย.65 

ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2 
(Medical Parasitology II) 
 

 3  3  

15 
22 พ.ย.65 

*สอบปฏิบัติครั้งที่ 2: Aseptic 
pipette* 

 3  3  
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สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
จำนวนชั่วโมงตามแผน จำนวนชั่วโมงสอนจริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน  

25% 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  45  45  
 

หมายเหตุ ปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Blended learning และมีการสอนภาคบรรยายแบบออนไลน์ผา่นโปรแกรม         
             MS Team พร้อมโดยปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน: ไม่มี 

สัปดาห ์ หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน นัยสำคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
แนวทางการชดเชย 

   

   
   
   

 

3. ประสิทธิผลของวิธสีอนที่ทำให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  

○ 1.1 มีคุณธรรม  
6 ประการ  
ได้แก่ ขยัน อดทน 
ประหยดั เมตตา 
ซื่อสัตย์กตัญญูและ
ดำเนินชีวิตตาม 
แนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
(1.1: มฉก., 091, 
093, 094) 

○ 1.2 แสดงออกถึง
ความมีวินัยและความ
รับผิดชอบ เสียสละ 
และเป็นแบบอย่างท่ีดี
ต่อสังคม  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน 
Collaboration (การร่วมมือ 
ร่วมใจ) / Communication 
(การสื่อสารติดต่อ)  โดย 
1) สร้างข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง 

- การรักษาความสะอาดใน
ห้องปฏิบัติการ  

- ระเบียบการเข้าช้ันเรียน  
(เข้าช้ันเรียนตรงเวลาและครบ
ตามเกณฑ์ ระเบียบการลา)  

- การส่งรายงานปฏิบัติการ 
(ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด) 

- การแต่งกายท่ีเหมาะสมต่อ
การทำปฏิบัติการ 

- ละเว้นพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสม
ระหว่างทำปฏิบตัิการ เช่น ไม่

✓  ไม่ม ี
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(1.2: มฉก., 091, 
093, 094) 

○ 1.3 เคารพ
กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ  
ขององค์กรและสังคม  
(1.3: มฉก., 091, 094 
1.4: 093) 
 
 
 
 
 

ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น / ปิด
เครื่องมือสื่อสาร / ไม่
รับประทานอาหารหรือทิ้งขยะ
ในห้องปฏิบัติการ  

- การมาตรวจผลการทดลอง
นอกเวลาเรยีน 

2)  ทำความเข้าใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับ
การปฏิบัต ิตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การเข้าเรียน
ให ้ ค รบตามระ เบ ี ยบ ขอ ง
มหาวิทยาลัย / การแต่งกายถูก

ระเบียบ  / การไม่ทุจริตในการสอบ
ทุกระดับ 

3)  สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ใน
คาบเรียน โดยยกตัวอย่างบุคคลที่
เป็นแบบอย่างที ่ดีหรือข่าวสาร   

ต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้อง 
ผลการเรียนรู้  ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 
มี ไม่มี 

2. ด้านความรู้  
⚫  2.1 อธิบายความรู้
หลักการและทฤษฎีใน
รายวิชาที่เรียน  
(2.1: มฉก., 091, 093, 
094) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และเน้นทักษะการ
เรียนรู ้แห่งศตวรรษที ่ 21 ด้าน 
Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) 
/ Communication (การสื่อสาร
ติดต่อ) / Critical Thinking (การ
คิดวิเคราะห์) โดย 
1) การสอนโดยใช้วิธีการบรรยาย

เน ื ้ อห าภ าคทฤษฎ ี  พ ร ้ อม
ยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
ผ่านโปรแกรม MS Team พร้อม
ประยุกต ์ใช้ โปรแกรม Miro - 
online Whiteboard Tool 
สำหรับให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งมีการ
ประย ุกต ์ ใช ้ห ้องปฏ ิบ ัต ิการ

✓  ไม่มี 
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ทดลองเสมือนจริง (virtual Lab/ 
simulation lab) ร ่ วมก ั บการ
สอนปฏ ิบ ั ต ิ ก า ร ในร ู ปแบบ
ออนไลน์ มีการถาม - ตอบ และ
ม ีการแลกเปล ี ่ยนข ้อค ิดเห็น
ภายในชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษา
มีความรู้และความเข้าใจชัดเจน
ขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อการสอน E-learning 

2) มีการทำแบบทดสอบย่อย  
3) สอนภาคปฎิบัติการ และสอบ 
    ปฎิบัติ 
4) มอบหมายงานท้ังงานกลุ่มและ 
    งานเดี่ยว 
5) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  

(problem base learning) 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

 6) กรณีศึกษา case based  
    learning 
7)  มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำ

รายงานปฏ ิบ ัต ิการ โดยอาศัย
หลักการและความรู้ภาคทฤษฎีเพื่อ
แปลผลการทดลอง อภิปรายและ
สรุปผลการทดลอง 

   

3. ด ้ านท ักษะทาง
ปัญญา 
⚫ 3.3 มีทักษะในการ
คิดเชิงเหตผุลและการ
คิดแบบองค์รวม  
(3.3: มฉก, 091, 093, 
094)  
 

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

1) มอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำ
รายงานปฏิบัติการ โดยอาศัย
หลักการและความรู้ภาคทฤษฎี

✓  ไม่มี 
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เพื ่อว ิเคราะห์ / แปลผลการ
ทดลอง รวมทั้งการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลอ้างอิง
ต่าง ๆ หรือสื่อสารสนเทศ เพื่อ
นำมาใช้อภิปรายผลการทดลอง
และสร ุปผลการทดลอง โดย
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาที่ทำให้ผลการทดลองไม่
เป็นไปตามทฤษฎี และสามารถ
เ สนอแนวทา งแก ้ ไ ข อย ่ า ง
เหมาะสมสอดคล ้องก ับหลัก
วิชาการ 

2) การใช้ปัญหาเป็นฐาน  
    (problem base learning)  
3) กรณีศึกษา case based learning 
 
 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

4. ด้านความสัมพันธ์
ระหว ่างบ ุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

○ 4.2 สามารถ
ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหากลุม่ได ้
อย่างสร้างสรรค์  
ทั้งในฐานะผู้นำและ 
ผู้ตาม  
(4.2: มฉก., 091, 094) 

○ 4.3 สามารถ
ปรับตัวเข้าทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
ฐานะผู้นำและสมาชิก
กลุ่ม  
(4.3: มฉก. ,091, 093, 
094) 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และเนน้ทักษะการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้าน 
Collaboration (การร่วมมือร่วม
ใจ) / Communication (การ
สื่อสารติดต่อ) / Critical 
Thinking (การคิดวิเคราะห์) โดย 
1) มอบหมาย ให ้ น ั กศ ึ กษาทำ

ปฏิบัติการเป็นกลุ่ม (กลุ่มละ 2-
4  คน )  และจ ั ดทำรายงาน
ปฏิบ ัต ิการเป็นกลุ ่ม ส่งเสริม
ทักษะการทำงานร่วมกับผู ้อื่น 
และรู้จักการวางแผน แบ่งหน้าที่
ร ับผ ิดชอบให ้ เหมาะสมตาม
ความสามารถของสมาชิกแต่ละ
คน การมีบทบาทเป็นผู ้นำและ    
ผ ู ้ ต ามท ี ่ ด ี  ทำ ให ้ เ ก ิ ดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

✓  ไม่มี 
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กัน มีการปรับตัวเข้าหากัน การ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
และร่วมกันวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ข อ งป ั ญ ห า แ ล ะ เ ส น อแ น ว
ทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

2) มอบหมายงานให้นักศึกษาร่วม
กิจกรรมกันในการสืบค้นข้อมูล 
อภิปราย และสรุปงานร่วมกัน
ผ่านโปรแกรม Miro 

5. ด ้ านท ั กษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

○ 5.3 สามารถสรุป
ประเด็น และสื่อสาร
ทั้งการพูดและการ 

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

✓  ไม่ม ี

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

เขียนและเลือกใช้
รูปแบบการนำเสนอ
ได้ถูกต้องเหมาะสม  
(5.3: มฉก., 091, 
094) 

○ 5.4 สามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสร้างสรรค์  
(5.4: มฉก.,091, 093, 
094) 

 

1) มอบหมายให้นักศึกษาจับกลุ่ม
และพัฒนาความรู้จากหัวข้อที่
เลือกเอง และศึกษาด้วยตนเอง
โดยอาศัยหลักการและความรู้
เบ ื ้ องต ้นท ี ่ ได ้ จากบทเร ียน 
จากนั้นทำการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น 
จากหนังสือ วารสารทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ ฯลฯ จากห้องสมุด 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์
ต ่าง ๆ เพื ่อนำมาประมวลผล 
แปลความหมาย เรียบเรียง และ
นำเสนอในร ูปแบบรายงาน      
วีดิทัศน์ โดยการนำเสนอผ่าน
โปรแกรม MS Team สามารถ
ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เพื่อ
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ฝ ึกท ักษะการนำ เสนอในที่
ประชุมได้อย่างเหมาะสม 

2) มอบหมายให้น ักศ ึกษาจ ัดทำ
รายงานปฏิบัติการเป็นกลุ่ม โดย
อาศ ั ยหล ั กการและความรู้
ภาคทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์ / แปล
ผลการทดลอง ร่วมกับการศึกษา
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการอื ่น ๆ 
เพ ิ ่มเต ิม เช ่น จากหนังส ือ / 
วารสารทางวิชาการ ฯลฯ จาก
ห้องสมุด / สื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ 
ได้แก่ เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ 
นำมาใช้อภิปรายผลการทดลอง
และสร ุปผลการทดลอง โดย
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาที่ทำให้ผลการทดลองไม่
เป็นไปตามทฤษฎี และสามารถ 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

     เ สนอแนวทา งแก ้ ไ ข อ ย ่ า ง
เหมาะสมสอดคล ้องก ับหลัก
วิชาการและจัดทำรายงานโดยใช้
ภาษาไทยอย่างถูกต้อง 

   

4. ข้อเสนอการดำเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
        - ควรทำการทดสอบย่อยทุกครั้งภายหลังการสอนจบในแต่ละบทเรียน เพื่อเป็นการประเมินถึงประสิทธิผลใน
การสอน ทำการถาม-ตอบและสุ่มเรียกนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้และความสามารถในการรับรู้น้อยอย่างสม่ำเสมอ พร้อม
ทั้งทำการสอนนอกเวลาให้กับนักศึกษาที่ยังไม่เข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ  
   - ควรมีการนำวีดิทัศน์มาประกอบการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและตั้งใจในระหว่างการเรียนมาก
ยิ่งข้ึน หรือมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาจัดทำ พร้อมนำเสนอหน้าช้ันเรียน เพื่อฝึกทักษะทางภาษาและการนำเสนอร่วม
ด้วย 
  - เอกสารประกอบการสอนนั้นควรมีการปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยี
ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเสมอ 
  - ควรจัดกิจกรรมการอภิปรายกลุ่มจากตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 
เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดให้เป็นระบบ และการสืบค้นข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการอภิปรายหรือการนำเสนอ 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 
1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่มถอน) 78 
2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 77 

3. จำนวนนักศึกษาท่ีขาดสอบ (F) 1 
4. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 0 

1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด): จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) ช่วงคะแนน จำนวน   N = 77 ร้อยละ 
A 80-100 2 2.60 
B+ 73-79 5 6.49 

B 66-72 6 7.79 
C+ 55-56 32 41.56 
C 47-54 31 40.26 
D+ 43-46 1 1.30 
D 40-44 0 0.00 
F 0-39 0 0.00 

2. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ:  ไม่มี 
3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา:  

3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: 
 ไม่มี 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
 ไม่มี 

4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา:  
  ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชาชีววิทยาและ           
จุลชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่ประกอบด้วยอาจารย์ประจำกลุ่มวิชา โดยตรวจสอบวิธีการวัดและประเมินผล 
รวมทั้งการตัดเกรด ซึ่งสรุปผลว่า มีการแก้ไขเกณฑ์การตัดคะแนนให้เหมาะสม จากนั้นดำเนินการเข้าสู ่ขั้นตอนการ
พิจารณาผลการเรียนรายวิชาโดยคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสรุปผลว่า มีการแก้ไขเกณฑ์
การตัดคะแนนให้เหมาะสม 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
  - มีคุณภาพสัญญาณอเิตอรเ์น็ตไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนซึ่งผู้สอนได้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่ง

ดำเนินการแกไ้ขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

  ไม่ม ี
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หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา: มีผลประเมินการสอนบรรยาย 4.65 ปฏิบัติการ 4.67 

 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 มีความสามารถในการรับความรู้ได้ดียิ่งข้ึน ทั้งนี้การทดสอบ
ย่อยในแต่ละบทเรียนและการถาม-ตอบระหว่างการเรียนอาจช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ในส่วนเรื่องของภาษาอังกฤษนั้นนับเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเรียนการสอน อย่างไรก็ตามในส่วน
ของเอกสารประกอบการสอนหรือ PowerPoint ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้น ควรที่จะคงอยู่เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะดังกล่าวให้กับนักศึกษา ทั้งนี้อาจเพิ่มเติมการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านวิทยาศาสตร์ 

 
หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง 

 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา:  
  - มีวีดิทัศน์สื่อการสอนเพื่อเพ่ิมความเข้าใจให้กับนักศึกษามากยิ่งข้ึน  
  - มีการนำ social network หรือโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ เข้ามาร่วมการเรียนการสอ 
  -เตรียมเอกสารประกอบการสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ และนำวีดิทัศน์ในภาคภาษาอังกฤษมาประกอบการ
สอนพบว่า นักศึกษามีความกระตือรือร้นและตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาและทักษะทาง
ภาษาอังกฤษดีขึ้น  
  - การมอบหมายให้นักศึกษาสืบค้นบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา รวมทั้งมีการนำเสนอใน
รูปแบบปากเปล่า โดยมีการสรุปเรื่องโดยย่อ พร้อมการถาม-ตอบ พบว่านักศึกษามีกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งสามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี  
  - การนำ social network เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอน ในการให้นักศึกษาแสดงผลงานตามที่
ได้รับมอบหมาย ทำให้นักศึกษาเกิดความสนใจในการเรียน และมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นอย่างดี 
2. การดำเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: 
  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมองค์ความรู้และสอดคล้องกับรายวิชา โดยรวบรวม     
องค์ความรู้จากหนังสือหรือตำราที่ได้มาตรฐาน และทำการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิทยาการหรือเทคโนโลยีตาม   
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงเสมอ นอกจากน้ียังรวมถึงวดีิทัศน์หรือสื่อการสอนอื่น ๆ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป: 
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-การนำเสนอผลงานจากการค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองทางด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาพื้นฐาน โดยให้
นักศึกษามีการสรุปคิดวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันภายในกลุ่มงาน   

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: 

  ไม่มี 

 
ชื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชา  

ลงช่ือ        วันท่ีรายงาน 4 มกราคม 2566 
  (อาจารย์สุรยี์พร เอี่ยมศรี) 

 

ลงช่ือ          วันท่ีรายงาน 4 มกราคม 2566 
         (อาจารย์ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน) 
 

ลงช่ือ      วันท่ีรายงาน 4 มกราคม 2566 
         (อาจารย์ ดร.รุจิราลัย พูลทวี) 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา  

ลงช่ือ        วันท่ีรายงาน 4 มกราคม 2566 
  (อาจารย์สุรยี์พร เอี่ยมศรี) 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มวิชา 

ลงช่ือ          วันท่ีรายงาน 4 มกราคม 2566 
        (อาจารย์ยุคลธร สถาปนศิริ) 
 

 

 

 


