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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลท่ัวไป

 
๑.  รหัสและชือ่รายวิชา    

ภาษาไทย  สพปส ๓๓๒   ปฏิบติัการจุลชีววิทยาและภูมิคุม้กนัวิทยาทางการสัตวแพทย ์
ภาษาอังกฤษ  VSPA 332 Laboratory of Veterinary Microbiology and Immunology 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๑       
  (ทฤษฎี ๐ ชม.   ปฏิบัต ิ๓ ชม.  เรียนรู-้ค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผูส้อน 

๔.๑  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา   
                  ๔.๑.๑  ผศ.ดร.น.สพ.นรสุทธ์ิ    บางภูมิ       ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 
                           โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๐๙  e-mail address: norasuthi.ban@mahidol.edu  

                  ๔.๑.๒ อ.ดร.สพ.ญ.นทิตา    ภูมิธนากรณ์   ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 
                           โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๔๔  e-mail address: nathita.phu@mahidol.edu 
 

         ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         

             ๔.๒.๑ อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา    ใจช้ืน              ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 
                           โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๐๙  e-mail address: kridsada.cha@mahidol.edu 

   ๔.๒.๒ รศ.ดร.น.สพ.วิทวชั  วิริยะรัตน์          ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 
                           โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๐๖  e-mail address: witthawat.wir@mahidol.ac.th 

   ๔.๒.๓ อ.ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑแ์สง   ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 
                           โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๐๕  e-mail address: dulyatad.gro.@mahidol.edu 

   ๔.๒.๔ ผศ.ดร.น.สพ.นรสุทธ์ิ บางภูมิ              ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 
                           โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๐๙  e-mail address: norasuthi.ban@mahidol.edu  

   ๔.๒.๕ อ.ดร.สพ.ญ.นทิตา    ภูมิธนากรณ์   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยกุต ์ 
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    ๒  

 

 

                           โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๔๔  e-mail address: nathita.phu@mahidol.edu 
    
๔.๒.๖ รศ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทยั บุญมาไสว              ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 

                           โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๓๓  e-mail address: sookruetai.boo@mahidol.edu 
   ๔.๒.๗ ผศ.ดร.สพ.ญ.อาภรณ์ ล้ีสมบุญ              ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์ 
                           โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๑๕  e-mail address: arpron.lee@mahidol.edu 

๔.๒.๘ ผศ.ดร.ณฐารินทร์ งามวงศส์ถิต              ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 
                           โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๒๒๓๑  e-mail address: natharin.nga@mahidol.edu 

๔.๒.๙  ผศ.ดร.สพ.ญ.จารุญลกัษณ์ จิรภทัรเศรษฐ ์       ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์
                        โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๓๕  e-mail address:charoonluk.jit@mahidol.edu 
             ๔.๒.๑๐ ดร.เมธาวี ทองดี    ศูนยเ์ฝ้าระวงัและติดตามโรคจากสตัวป่์า สตัวต่์างถ่ิน และสตัวอ์พยพ 
                                 โทรศพัท ์๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๙๑๒  e-mail address: metawee.tho@mahidol.ac.th 

๔.๒.๑๑  คณะผูส้อนจากศูนยเ์ฝ้าระวงัและติดตามโรคจากสตัวป่์า สตัวต่์างถ่ิน และสตัวอ์พยพ 
๔.๒.๑๒ คณะผูส้อนจากศูนยต์รวจวินิจฉยัทางสัตวแพทย ์  

 

          
๕.  ภาคการศกึษา / ชั้นปีทีเ่รียน   

๕.๑ ภาคการศกึษาที่   ๑  /  ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาทีต่้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite)   

-ไม่มี- 
   
๗.  รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

สพปส ๓๓๐ จลุชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 
สพปส ๓๓๑ ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการสัตวแพทย์      

     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 

วันที ่๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       

 

mailto:natharin.nga@mahidol.edu
mailto:metawee.tho@mahidol.ac.th
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    ๓  
 

 
หมวดที ่๒ จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา 
๑.๑  เกบ็ตวัอยา่ง การท าเทคนิคปลอดเช้ือ จ าแนกลกัษณะ เพาะแยกเช้ือ การทดสอบคุณสมบติัทางชีวเคมีของ

เช้ือจุลชีพก่อโรค การทดสอบความไวของเช้ือต่อยาตา้นจุลชีพได ้
๑.๒  อธิบายหลกัการทางหอ้งปฏิบติัการในการวนิิจฉยัเช้ือจุลชีพก่อโรคได ้ 
๑.๓  อธิบายหลกัการป้องกนัและวางแผนป้องกนัอนัตรายจากเช้ือก่อโรคในสตัว ์ 
๑.๔  ปฏิบติัการทางภูมิคุม้กนัวิทยาส าหรับตรวจหาสารก่อภูมิตา้นทาน และสารภูมิตา้นทานได ้

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
 
           เพื่อใหน้กัศึกษาสัตวแพทย ์ชั้นปีท่ี ๓ มีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถปฏิบติังานเก่ียวกบัการเกบ็ตวัอยา่ง 

การวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการและแปลผลทางจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย ์รวมทั้งใหต้ระหนกัในการป้องกนัและวาง
แผนการเกิดอนัตรายจากเช้ือจุลชีพก่อโรค และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพสตัวแพทยใ์หมี้คุณภาพมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับทั้ง
ในระดบัชาติและนานาชาติ 

 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ    
๑.  ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งจากสตัว ์เพื่อส่งตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุม้กนั 
ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๒๘ 
๒.  ด าเนินการวินิจฉยัโรคและแปลผลทางหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัสท่ีก่อ
โรคในสตัว)์ และวิทยาภูมิคุม้กนั โดยวิธีพื้นฐาน ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ 
๒๘ 
๓.  อธิบายหลกัการป้องกนัอนัตรายจากเช้ือก่อโรคในสตัว ์และเช้ือโรคสตัวสู่์คนท่ีมีสาเหตุมาจาก แบคทีเรีย 
เช้ือรา และไวรัส และสามารถวางแผนป้องกนัอนัตรายจากตวัเช้ือไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสตัวแพทย ์
พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๑๖    
๔.  ตรวจสอบตนเอง และยนิดีท่ีจะใหผู้อ่ื้นตรวจสอบ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดูแลสุขภาพสัตว ์และการสาธารณสุข   ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ 
๔ 
๕. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศดา้นการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุม้กนัท่ี
ทนัสมยัไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงแสดงถึงการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง    
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    ๔  

 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
การเก็บตวัอยา่ง เทคนิคปลอดเช้ือ การจ าแนกลกัษณะ การเพาะแยกเช้ือ การทดสอบคุณสมบติัทางชีวเคมีของ

เช้ือจุลชีพ การทดสอบความไวของเช้ือต่อยาปฏิชีวนะ หลกัการทางห้องปฏิบติัการในการวินิจฉยัเช้ือจุลชีพ ปฏิบติัการ
ทางภูมิคุม้กนัวิทยาส าหรับตรวจหาสารก่อภูมิตา้นทาน และสารภูมิตา้นทาน 

Sample collection, sterilization, classification, culture, isolation and identification, biochemical properties of 
microorganism, drug sensitivity, microbial laboratory diagnosis, immunological assay for antigen and antibody detec-
tion 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต ิ
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 - ๔๕ ๑๕ 

  
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

๑ ชัว่โมง / สัปดาห์ 
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    ๕  
 

 
หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังระดับรายวชิาของนักศึกษา 

 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกีย่วกับความรู ้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวงัที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     

       CLO ๑.  ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งจากสตัว ์เพื่อส่งตรวจวนิิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุม้กนั 
ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๒๘ 
       CLO ๒.  ด าเนินการวินิจฉยัโรคและแปลผลทางหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัสท่ีก่อ
โรคในสตัว)์ และวิทยาภูมิคุม้กนั โดยวิธีพื้นฐาน ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๒๘ 
       CLO ๓.  อธิบายหลกัการป้องกนัอนัตรายจากเช้ือก่อโรคในสตัว ์และเช้ือโรคสตัวสู่์คนท่ีมีสาเหตุมาจาก แบคทีเรีย 
เช้ือรา และไวรัส และสามารถวางแผนป้องกนัอนัตรายจากตวัเช้ือไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสตัวแพทย ์พ.ศ.
๒๕๕๓ ขอ้ ๑๖    
       CLO ๔.  ตรวจสอบตนเอง และยนิดีท่ีจะใหผู้อ่ื้นตรวจสอบ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดูแลสุขภาพสัตว ์และการสาธารณสุข   ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๔ 
       CLO ๕. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศดา้นการตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุม้กนัที่
ทนัสมยัไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงแสดงถึงการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   
 
 ๒.  วิธีการจดัประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรูข้อง
รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู ้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู ้

 CLO๑ บรรยาย,มอบหมายงานกลุม่,สาธิต,ฝึกปฏิบัติ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน, ส่งงานตรงเวลา

, ผลงานรายบคุคล, ผลงานกลุ่ม, 
น าเสนอ, สอบข้อเขยีน, สอบปฏิบัต ิ

 CLO๒ 
บรรยาย,มอบหมายงานกลุม่,สาธิต,ศึกษาดูงาน,ฝึก

ปฏิบัต ิ

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน, ส่งงานตรงเวลา
, ผลงานรายบคุคล, ผลงานกลุ่ม, 

น าเสนอ, สอบข้อเขยีน, สอบปฏิบัต ิ

 CLO๓ 
บรรยาย,ใหน้ าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติ

ตนเปน็แบบอย่าง 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน, ส่งงานตรงเวลา
, ผลงานรายบคุคล, สอบข้อเขียน, 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรยีน 
CLO๔ บรรยาย, อ.ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
CLO๕ บรรยาย,มอบหมายงานกลุม่,อ.ประพฤตตินเปน็ ผลงานกลุ่ม, สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
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    ๖  

 

 

แบบอย่าง 
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    ๗  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่ใช ้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในชั้นเรียน 

ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ Biosafety in Microbiolog-
ical laboratory ๓ ๓ 

บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๒ Sample Collection and 
Aseptic Technique 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๓ Techniques in Bacterial 
Diagnosis 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๔ Bacterial Staining  ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๕ Biochemical Test of Bac-
teria 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๖ Laboratory Diagnostic 
for Pathogenic Bacteria 
1 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๗ Laboratory Diagnostic 
for Pathogenic Bacteria 
2 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๘ Laboratory Diagnostic 
for Pathogenic Bacteria 
3 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 
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    ๘  

 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด จ านวน ชม. กิจกรรมการเรยีนการสอน/สือ่ที่ใช ้ ผู้สอน 
๙ Laboratory Diagnostic 

for Pathogenic Bacteria 
4 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๑๐ Laboratory Diagnostic 
for Pathogenic Fungi  

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๑๑ Techniques for Diagnosis 
of Viral Infection 
 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

 Viral Isolation (Egg Inoc-
ulation + Tissue Culture) 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๑๒ Fluorescence Assay ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๑๓ Hemagglutination test ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

 Hemagglutination Inhibi-
tion Test 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๑๔ ELISA ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

๑๕ Nucleic Acid Detection ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 

                  รวม ๔๕ ๔๕ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้
น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง/ 
เอกสารค าสอน, รูปภาพและวิดีโอ 

คณาจารย์
คณะสตัว
แพทยศาสต
ร์ 
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    ๙  

 

 

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธก์ารเรียนรู้ทีค่าดหวังระดบัรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู ้
ก.  การประเมนิเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแกผู่้เรียน 
(feedback) เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม ่าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

ข.  การประเมนิเพื่อตัดสนิผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน ้าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ ์

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น ้าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO๑ ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งจาก
สัตว ์เพื่อส่งตรวจวนิิจฉยัทาง
หอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา และวิทยา
ภูมิคุม้กนั ไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ 
๒๘ 

 

สอบข้อเขียน: MCQ และ Text 5 

6.5 สอบปฏิบัติ 1.5 

CLO๒  ด าเนินการวินิจฉยัโรคและ
แปลผลทางหอ้งปฏิบติัการจุล
ชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา และ
ไวรัสท่ีก่อโรคในสตัว)์ และวิทยา
ภูมิคุม้กนั โดยวิธีพื้นฐาน ไดต้าม
เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์
พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๒๘ 

สอบข้อเขียน: MCQ และ Text 60 78 
  สอบปฏิบัต ิ 18 

CLO๓  อธิบายหลกัการป้องกนั
อนัตรายจากเช้ือก่อโรคในสตัว ์และ

สอบข้อเขียน: MCQ และ Text 5 6.5 
ผลงานกลุ่ม หรือ รายบุคคล 1.5 
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   ๑๐  

 

 

เช้ือโรคสตัวสู่์คนท่ีมีสาเหตุมาจาก 
แบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัส และ
สามารถวางแผนป้องกนัอนัตรายจาก
ตวัเช้ือไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ
สัตวแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๑๖    

 
CLO๔  ตรวจสอบตนเอง และยนิดีท่ี
จะใหผู้อ่ื้นตรวจสอบ เพื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสัตว ์
และการสาธารณสุข   ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ.
๒๕๕๓ ขอ้ ๔ 

การสังเกตการปฏิบัติงาน 2.5 2.5 
  

CLO ๕  สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศดา้น
การตรวจวินิจฉยัทางหอ้งปฏิบติัการ
จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุม้กนัที่
ทนัสมยัไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงแสดงถึง
การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง   

การน าเสนอ 6.5 6.5 

รวม   100 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเง่ือนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติมนั้น   

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต ่ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต ่ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต ่ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต ่ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพิ่มเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน
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   ๑๑  

 

 

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพิ่ม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) benson 
          ๑)  Brown, Alfred E., Smith, Heidi R. (2017) Benson’s microbiological applications: Laboratory 
manual in general microbiology, concise version, New York: McGraw-Hill Higher Education. 

 
         ๒) Cappuccino, J. and Welsh, C. (2018). Microbiology: A Laboratory Manual, Global Edition. 11st 
ed. Pearson Education. 
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    ๑๒  
 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน  และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน ์

 ๒.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปน้ี 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรยีมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศกึษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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   ๑๓  

 

 

(๕) น าทฤษฎทีางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครัง้ก่อนมาวางแผนปรับปรุง 
 
๕.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพื่อก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคลอ้งระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
และภูมิคุ้มกันวิทยาทางการสัตว
แพทย ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๒ P P - P - P - P 

ตารางที่ ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๒ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO๑ ด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งจาก
สัตว ์เพื่อส่งตรวจวนิิจฉยัทาง
หอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา และ
วิทยาภูมิคุม้กนั ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ.
๒๕๕๓ ขอ้ ๒๘ 

 

 2.4,2.5  4.2     

CLO๒  ด าเนินการวินิจฉยัโรคและ
แปลผลทางหอ้งปฏิบติัการจุล
ชีววิทยา (เช้ือแบคทีเรีย เช้ือรา 
และไวรัสท่ีก่อโรคในสตัว)์ และ
วิทยาภูมิคุม้กนั โดยวิธีพื้นฐาน ได้
ตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสตัว
แพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๒๘ 

1.1i   4.2     
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   ๑๔  

 

 

CLO๓  อธิบายหลกัการป้องกนั
อนัตรายจากเช้ือก่อโรคในสตัว ์
และเช้ือโรคสตัวสู่์คนท่ีมีสาเหตุมา
จาก แบคทีเรีย เช้ือรา และไวรัส 
และสามารถวางแผนป้องกนั
อนัตรายจากตวัเช้ือไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์พ.ศ.
๒๕๕๓ ขอ้ ๑๖    
 

   4.2,4.3     

CLO๔  ตรวจสอบตนเอง และยนิดี
ท่ีจะใหผู้อ่ื้นตรวจสอบ เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแล
สุขภาพสัตว ์และการสาธารณสุข   
ไดต้ามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ขอ้ ๔ 

       8.1,8.2 

CLO ๕  สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ
ดา้นการตรวจวินิจฉยัทาง
หอ้งปฏิบติัการจุลชีววิทยา และ
วิทยาภูมิคุม้กนัที่ทนัสมยัไดด้ว้ย
ตนเอง ซ่ึงแสดงถึงการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง   

1.1     6.1   

ตารางที่ ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้น 
วิทยาศาสตร์การสตัวแพทย ์และ
ศาสตร์อ่ืนๆ เพื่อบริการสุขภาพ
สัตวต์ามเกณฑม์าตรฐานวชิาชีพ
สัตวแพทย ์

1.1 แปลผลขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการซกัประวติั ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทศันวินิจฉยัและผลทางหอ้งปฏิบติัการ เพื่อการวินิจฉยัโรคได้
อยา่งถูกตอ้ง 

 1.2 วางแผนการรักษาและจดัการปัญหาสุขภาพสัตวไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
โดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้พื้นฐานทางสตัวแพทย ์
 

 

PLO2  ท าหตัถการขั้นพื้นฐานทาง
สัตวแพทยไ์ดต้ามเกณฑม์าตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย ์

2.1 จบับงัคบัสตัว ์ตรวจร่างกาย ใชเ้คร่ืองถ่ายภาพรังสี  เพื่อการวินิจฉยั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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   ๑๕  

 

 

2.2บริหารยาและเวชภณัฑเ์พื่องานทางอายรุกรรมและศลัยกรรมได้
อยา่งถูกตอ้ง 
2.3 ท าหตัถการพื้นฐานทางศลัยกรรมและวสิญัญีทางสตัวแพทยไ์ด้
อยา่งถูกตอ้งไม่นอ้ยกวา่เกณฑม์าตรฐานวชิาชีพสตัวแพทย ์
2.4 เกบ็ รักษา และขนส่งตวัอยา่งเพื่อตรวจทางหอ้งปฏิบติัการไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
2.5 ชนัสูตรซากสัตวเ์พื่อการวินิจฉยัโรคหรือหาสาเหตุการตายไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์
2.6 ปฏิบติัการช่วยเหลือสตัวใ์นกรณีฉุกเฉินไดอ้ยา่งเหมาะสมตาม
เกณฑม์าตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย ์

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์
ในกลุ่มสตัวเ์พือ่การบริโภคใหไ้ด้
มาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับของสากล 

3.1 วิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นสุขภาพสัตว ์และผลผลิตของฟาร์ม เพื่อใช้
วางแผนจดัการฟาร์มใหเ้หมาะสมและไดป้ระสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 
3.2 วางแผนการป้องกนัโรคและส่งเสริมสุขภาพสตัวภ์ายในฟาร์มได้
อยา่งถูกตอ้งเพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

PLO4 จดัการสุขภาพสตัวท่ี์ส่งผล
กระทบต่อคนและส่ิงแวดลอ้ม 

4.1 ประเมินกระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปผลิตภณัฑจ์ากสตัว ์
ตามมาตรฐานทางสุขอนามยัท่ีเก่ียวขอ้งในระดบัชาติและนานาชาติได ้
4.2 วิเคราะห์ความเส่ียงจากส่ิงอนัตรายท่ีก่อใหเ้กิดโรคและการ
ปนเป้ือนผลิตภณัฑอ์าหารท่ีมาจากสตัวไ์ด ้
4.3 ประเมินความเส่ียงดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการประกอบวิชาชีพสตัวแพทยไ์ด ้

PLO5 ผลิตงานวิจยัแบบกลุ่มดา้น
สัตวแพทยศาสตร์ประยกุตโ์ดย
ยดึถือหลกัจริยธรรมการวิจยั 

5.1 ตั้งค  าถามหรือโจทยว์จิยัดา้นสตัวแพทยศาสตร์ประยกุตไ์ด ้
5.2 วิพากษข์อ้มูลท่ีไดจ้ากการสืบคน้เพื่อน ามาแกปั้ญหาโจทยว์จิยัได ้
5.3 ด าเนินการวิจยัเป็นรายกลุ่มโดยยดึถือหลกัจริยธรรมการวิจยั 
5.4 น าเสนอผลงานวิจยัเป็นรายกลุ่ม 

PLO6 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
การสืบคน้ขอ้มูล การคิดวิเคราะห์
และแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบเพื่อ
พฒันาตนเอง 

6.1 เลือกขอ้มูลสารสนเทศท่ีทนัสมยัและน่าเช่ือถือเพื่อน ามาปรับใช้
ในงานสตัวแพทยไ์ด ้
6.2 ประยกุตค์วามรู้ทางการสตัวแพทยเ์พือ่แกปั้ญหาทางคลินิกและ
ภาคสนาม โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเม่ือพบสถานการณ์ท่ีไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

PLO7 ส่ือสารกบัผูร่้วมงาน เจา้ของ
สัตว ์และชุมชนดว้ยรูปแบบและ
วิธีการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
เพื่อจดัการสุขภาพสตัวอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

7.1 ซกัและบนัทึกประวติัสตัวป่์วยแบบรายตวัและระดบัฝงู เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งส าหรับการวนิิจฉยัและวเิคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว ์
7.2 ท ารายงานสตัวป่์วย ใบส่งต่อสตัวป่์วย  ท่ีมีขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 
เพื่อส่ือสารกบัผูร่้วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
7.3 ใหค้  าแนะน าหลกัการป้องกนัโรค หลกัโภชนาการ และสวสัดิภาพ
สตัวใ์หแ้ก่ผูเ้ล้ียงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยรักษาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพการสัตวแพทย ์

8.1 ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม
กบัการเป็นสตัวแพทย ์
8.2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
8.3 อธิบายกฎหมาย และหลกัการบริหารจดัการสถานประกอบการ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพการสตัวแพทย ์
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา ปฏบิตัิการจุลชีววทิยาและภูมิคุม้กันวิทยาทางการสัตวแพทย์ รหัสวิชา สพปส๓๓๒ 
ประจ าภาคตน้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ล าดับที่ วันที่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

๑   ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ Biosafety in Microbiological laboratory กฤษฎาและคณะ 
๒ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ Sample Collection and Aseptic Technique วิทวชัและคณะ 

๓ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ Techniques in Bacterial Diagnosis นรสุทธ์ิและคณะ 

๔ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ Bacterial Staining นรสุทธ์ิและคณะ 

๕ ๑ ต.ค.๒๕๖๔ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ Biochemical Test of Bacteria นรสุทธ์ิและคณะ 

๖ ๑ ต.ค.๒๕๖๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ Laboratory Diagnostic for Pathogenic Bacteria I นทิตาและคณะ 

๗ ๔ ต.ค.๒๕๖๔ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ Laboratory Diagnostic for Pathogenic Bacteria II นรสุทธ์ิและคณะ 

๘ ๔ ต.ค.๒๕๖๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ Laboratory Diagnostic for Pathogenic Bacteria III ณฐารินทร์และคณะ 

๙ ๕ ต.ค.๒๕๖๔ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ Laboratory Diagnostic for Pathogenic Bacteria IV นทิตาและคณะ 

๑๐ ๕ ต.ค.๒๕๖๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ Laboratory Diagnostic for Pathogenic Fungi  นรสุทธ์ิและคณะ 

 ๑๕ ต.ค.๒๕๖๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ สอบครั้งที่ ๑ บทที่ ๑-๑๐  

๑๑ ๒ พ.ย.๒๕๖๔ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ Techniques for Diagnosis of Viral Infection กฤษฎาและคณะ 

๑๒ ๒ พ.ย.๒๕๖๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ Nucleic Acid Detection กฤษฎาและคณะ 

๑๓ ๓ พ.ย.๒๕๖๔ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ ELISA วิทวชัและคณะ 

๑๔ ๓ พ.ย.๒๕๖๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ HA/HI test วิทวชัและคณะ 
๑๕ ๔ พ.ย.๒๕๖๔ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ Indirect Fluorescence Antibody Assay ดุลยทรรศน์และคณะ 

 ๘ พ.ย.๒๕๖๔   ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ สอบครั้งที่ ๒ บทที่ ๑๑-๑๕  
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