
 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                             ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑติ   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภมูิคุ้มกันวิทยาทางการสัตวแพทย์           คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา    สพปส ๓๓๒                                                                     ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 

    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

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

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

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
                  ๔.๑.๑  ผศ.ดร.น.สพ.นรสุทธิ์    บางภูมิ       ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                           โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๐๙  e-mail address: norasuthi.ban@mahidol.edu  
                  ๔.๑.๒ อ.ดร.สพ.ญ.นทิตา    ภูมิธนากรณ์   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                           โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๔๔  e-mail address: nathita.phu@mahidol.edu 
         ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
             ๔.๒.๑ อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา    ใจชื้น              ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                           โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๐๙  e-mail address: kridsada.cha@mahidol.edu 

   ๔.๒.๒ รศ.ดร.น.สพ.วิทวัช  วิริยะรัตน์          ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                           โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๐๖  e-mail address: witthawat.wir@mahidol.ac.th 

   ๔.๒.๓ อ.ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                           โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๐๕  e-mail address: dulyatad.gro.@mahidol.edu 

   ๔.๒.๔ ผศ.ดร.น.สพ.นรสุทธิ์ บางภูมิ              ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                           โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๐๙  e-mail address: norasuthi.ban@mahidol.edu  
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    ๒  
 

 

   ๔.๒.๕ อ.ดร.สพ.ญ.นทิตา    ภูมิธนากรณ์   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                           โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๔๔  e-mail address: nathita.phu@mahidol.edu 

๔.๒.๖ รศ.ดร.สพ.ญ.สุขฤทัย บุญมาไสว              ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                           โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๓๓  e-mail address: sookruetai.boo@mahidol.edu 
   ๔.๒.๗ อ.ดร.สพ.ญ.อาภรณ์ ลี้สมบุญ              ภาควิชาปรคีลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                           โทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑๕๒๔๕ ต่อ ๑๕๑๕  e-mail address: arpron.lee@mahidol.edu 

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

๔.๒.๙  คณะผู้สอนจากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ิน และสัตว์อพยพ 
๔.๒.๑๐ คณะผู้สอนจากศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางสัตวแพทย์   

          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

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

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

-ไม่มี- 
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

สพปส ๓๓๐ จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 
สพปส ๓๓๑ ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการสัตวแพทย์      

     
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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    ๓  
 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษา 
๑.๑  เก็บตัวอย่าง การท าเทคนิคปลอดเชื้อ จ าแนกลักษณะ เพาะแยกเชื้อ การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ

จุลชีพก่อโรค การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพได้ 
๑.๒  อธิบายหลักการทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยเชื้อจุลชีพก่อโรคได้  
๑.๓  อธิบายหลักการป้องกันและวางแผนป้องกันอันตรายจากเชื้อก่อโรคในสัตว์  
๑.๔  ปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยาส าหรับตรวจหาสารก่อภูมิต้านทาน และสารภูมิต้านทานได ้

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
 
           เพ่ือให้นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่าง 

การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและแปลผลทางจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ รวมทั้งให้ตระหนักในการป้องกันและวางแผนการ
เกิดอันตรายจากเชื้อจุลชีพก่อโรค และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสัตวแพทย์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมือ่สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ    
๑.  ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ เพ่ือส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๘ 
๒.  ด าเนินการวินิจฉัยโรคและแปลผลทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสที่ก่อโรคใน
สัตว์) และวิทยาภูมิคุ้มกัน โดยวิธีพ้ืนฐาน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๘ 
๓.  อธิบายหลักการป้องกันอันตรายจากเชื้อก่อโรคในสัตว์ และเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีสาเหตุมาจาก แบคทีเรีย เชื้อ
รา และไวรัส และสามารถวางแผนป้องกันอันตรายจากตัวเชื้อได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๑๖    
๔.  ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่จะให้ผู้อ่ืนตรวจสอบ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขภาพสัตว์ และการสาธารณสุข   ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔ 
๕. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันที่ทันสมัยได้
ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    
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    ๔  
 

 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
การเก็บตัวอย่าง เทคนิคปลอดเชื้อ การจ าแนกลักษณะ การเพาะแยกเชื้อ การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของ

เชื้อจุลชีพ การทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ หลักการทางห้องปฏิบัติการในการวินิจฉัยเชื้อจุลชีพ ปฏิบัติการทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยาส าหรับตรวจหาสารก่อภูมิต้านทาน และสารภูมิต้านทาน 

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

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 - ๔๕ ๑๕ 

  
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

๑ ชั่วโมง / สัปดาห์ 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
       CLO ๑.  ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ เพ่ือส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๘ 
       CLO ๒.  ด าเนินการวินิจฉัยโรคและแปลผลทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสที่ก่อโรค
ในสัตว์) และวิทยาภูมิคุ้มกัน โดยวิธีพ้ืนฐาน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๘ 
       CLO ๓.  อธิบายหลักการป้องกันอันตรายจากเชื้อก่อโรคในสัตว์ และเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีสาเหตุมาจาก แบคทีเรีย 
เชื้อรา และไวรัส และสามารถวางแผนป้องกันอันตรายจากตัวเชื้อได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 
๑๖    
       CLO ๔.  ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่จะให้ผู้อ่ืนตรวจสอบ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขภาพสัตว์ และการสาธารณสุข   ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔ 
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    ๕  
 

 

       CLO ๕. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันที่ทันสมัยได้
ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   
 
 ๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO๑ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,สาธิต,ฝึกปฏิบัติ 
มีส่วนร่วมในชั้นเรียน, ส่งงานตรงเวลา, ผลงาน

รายบุคคล, ผลงานกลุ่ม, น าเสนอ, สอบข้อเขียน, 
สอบปฏิบัติ 

 CLO๒ 
บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,สาธิต,ศึกษาดู

งาน,ฝึกปฏิบัติ 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน, ส่งงานตรงเวลา, ผลงาน
รายบุคคล, ผลงานกลุ่ม, น าเสนอ, สอบข้อเขียน, 

สอบปฏิบัติ 

 CLO๓ 
บรรยาย,ให้น าเสนอ,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.

ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 

มีส่วนร่วมในชั้นเรียน, ส่งงานตรงเวลา, ผลงาน
รายบุคคล, สอบข้อเขียน, สังเกตพฤติกรรม

ผู้เรียน 
CLO๔ บรรยาย, อ.ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

CLO๕ 
บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,อ.ประพฤติตน

เป็นแบบอย่าง 
ผลงานกลุ่ม, สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
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    ๖  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม  
ในช้ันเรียน ฝึกปฏิบัต ิ

๑ Biosafety in Microbiological 
laboratory ๓ ๓ 

บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๒ Sample Collection and 
Aseptic Technique 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๓ Techniques in Bacterial 
Diagnosis 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๔ Bacterial Staining  ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๕ Biochemical Test of Bacteria ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๖ Laboratory Diagnostic for 
Pathogenic Bacteria 1 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๗ Laboratory Diagnostic for 
Pathogenic Bacteria 2 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๘ Laboratory Diagnostic for 
Pathogenic Bacteria 3 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 
 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์
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    ๗  
 

 

๙ Laboratory Diagnostic for 
Pathogenic Bacteria 4 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๑๐ Laboratory Diagnostic for 
Pathogenic Fungi  

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๑๑ Techniques for Diagnosis of 
Viral Infection 
 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

 Viral Isolation (Egg 
Inoculation + Tissue 
Culture) 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๑๒ Fluorescence Assay ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๑๓ Hemagglutination test ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

 Hemagglutination Inhibition 
Test 

๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๑๔ ELISA ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

๑๕ Nucleic Acid Detection ๓ ๓ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์

                  รวม ๔๕ ๔๕ บรรยาย,มอบหมายงานกลุ่ม,ให้น าเสนอ
,สาธิต,ศึกษาดูงาน,อ.ประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง/ เอกสารค าสอน, รูปภาพ
และวิดโีอ 

คณาจารย์
คณะสัตว
แพทยศาสตร ์
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    ๘  
 

 

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO๑ ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ เพื่อส่ง
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๘ 

สอบข้อเขียน: MCQ 
และ Text 5 

6.5 
สอบปฏิบัติ 1.5 

CLO๒  ด าเนินการวินิจฉัยโรคและแปลผลทาง
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (เชื้อแบคทีเรีย เชื้อ
รา และไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์) และวิทยา
ภูมิคุ้มกัน โดยวิธีพ้ืนฐาน ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 
๒๘ 

สอบข้อเขียน: MCQ 
และ Text 60 78 

  สอบปฏิบัติ 18 

CLO๓  อธิบายหลักการป้องกันอันตรายจาก
เชื้อก่อโรคในสัตว์ และเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มี
สาเหตุมาจาก แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส และ
สามารถวางแผนป้องกันอันตรายจากตัวเชื้อได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๑๖    

สอบข้อเขียน: MCQ และ 
Text 

5 6.5 

ผลงานกลุ่ม หรือ 
รายบุคคล 

1.5 

CLO๔  ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่จะให้ผู้อื่น
ตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสัตว์ 
และการสาธารณสุข   ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

การสังเกตการปฏิบัติงาน 2.5 2.5 
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ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 

วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔ 
CLO ๕  สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการตรวจ
วินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และ
วิทยาภูมิคุ้มกันทีท่ันสมัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดง
ถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

การน าเสนอ 6.5 6.5 

รวม   100 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

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

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น    

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 
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   ๑๐  
 

 

 
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. 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล ในประเด็น ความตรงต่อ

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

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
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   ๑๑  
 

 

(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการจุลชีววทิยา
และภูมิคุ้มกันวิทยาทางการสัตว
แพทย์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๒ P P - P - P - P 
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   ๑๒  
 

 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๒ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO๑ ด าเนินการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ 
เพ่ือส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๒๘ 

 2.4,2.5  4.2     

CLO๒  ด าเนินการวินิจฉัยโรคและแปล
ผลทางห้องปฏิบัติการจุลชีววทิยา (เชื้อ
แบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสที่ก่อโรคใน
สัตว์) และวิทยาภูมิคุ้มกัน โดยวิธีพ้ืนฐาน 
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๘ 

1.1i   4.2     

CLO๓  อธิบายหลักการป้องกันอันตราย
จากเชื้อก่อโรคในสัตว์ และเชื้อโรคสัตว์สู่
คนที่มีสาเหตุมาจาก แบคทีเรีย เชื้อรา 
และไวรัส และสามารถวางแผนป้องกัน
อันตรายจากตัวเชื้อได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
ข้อ ๑๖    

   4.2,4.3     

CLO๔  ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่จะ
ให้ผู้อื่นตรวจสอบ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดูแลสุขภาพสัตว์ และการ
สาธารณสุข   ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔ 

       8.1,8.2 

CLO ๕  สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้าน
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทีท่ันสมัย
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   

1.1     6.1   
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   ๑๓  
 

 

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 

 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 
 

PLO2  ท าหัตถการข้ันพ้ืนฐานทาง
สัตวแพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

2.1 จับบังคับสัตว์ ตรวจร่างกาย ใช้เครื่องถ่ายภาพรังสี  เพ่ือการวินิจฉัย
ได้อย่างถกูต้อง 
2.2บริหารยาและเวชภัณฑ์เพ่ืองานทางอายุรกรรมและศัลยกรรมได้
อย่างถูกต้อง 
2.3 ท าหัตถการพ้ืนฐานทางศัลยกรรมและวิสัญญีทางสัตวแพทย์ได้อย่าง
ถูกต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
2.4 เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.5 ชันสูตรซากสัตว์เพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้อย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
2.6 ปฏิบัติการช่วยเหลือสัตว์ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO3 วางแผนระบบการผลิตสัตว์
ในกลุ่มสัตว์เพ่ือการบริโภคให้ได้
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล 

3.1 วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพสัตว์ และผลผลิตของฟาร์ม เพื่อใช้
วางแผนจัดการฟาร์มให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพการผลิตสูงสุด 
3.2 วางแผนการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ภายในฟาร์มได้
อย่างถูกต้องเพ่ือลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผล
กระทบต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

4.1 ประเมินกระบวนการผลิตจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ตาม
มาตรฐานทางสุขอนามัยที่เก่ียวข้องในระดับชาติและนานาชาติได้ 
4.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสิ่งอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคและการปนเปื้อน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากสัตว์ได้ 
4.3 ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

PLO5 ผลิตงานวิจัยแบบกลุ่มด้าน
สัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์โดย
ยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัย 

5.1 ตั้งค าถามหรือโจทย์วิจัยด้านสัตวแพทยศาสตร์ประยุกต์ได้ 
5.2 วิพากษ์ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเพ่ือน ามาแก้ปัญหาโจทย์วิจัยได้ 
5.3 ด าเนินการวิจัยเป็นรายกลุ่มโดยยึดถือหลักจริยธรรมการวิจัย 
5.4 น าเสนอผลงานวิจัยเป็นรายกลุ่ม 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

6.1 เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 
6.2 ประยุกต์ความรู้ทางการสัตวแพทย์เพ่ือแก้ปัญหาทางคลินิกและ
ภาคสนาม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อพบสถานการณ์ที่ไม่ได้
คาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสม 
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PLOs SubPLOs 
PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของ
สัตว์ และชุมชนด้วยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
เพ่ือจัดการสุขภาพสัตว์อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.1 ซักและบันทึกประวัติสัตว์ป่วยแบบรายตัวและระดับฝูง เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ถูกต้องส าหรับการวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาทางสุขภาพสัตว์ 
7.2 ท ารายงานสัตว์ป่วย ใบส่งต่อสัตว์ป่วย  ที่มีข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
เพ่ือสื่อสารกับผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
7.3 ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่โดยรักษาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ 

8.1 ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
การเป็นสัตวแพทย์ 
8.2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
8.3 อธิบายกฎหมาย และหลักการบริหารจัดการสถานประกอบการ ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                             ระดับปริญญา     ตร ี ป.บัณฑติ   โท   ป.บัณฑิตชั้นสูง   เอก                      
ชื่อรายวิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภมูิคุ้มกันวิทยาทางการสัตวแพทย ์          คณะ/วิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา    สพปส ๓๓๒                                                                     ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์
 
 

   ๑๕  
 

 

ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการสัตวแพทย์ รหัสวิชา สพปส๓๓๒ 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ล าดับที ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 
๑   ๒๒ ก.ย.๒๕๖๓ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Biosafety in Microbiological laboratory กฤษฎาและคณะ 
๒ ๒๒ ก.ย.๒๕๖๓ ๑๒.๔๐-๑๕.๓๐ Sample Collection and Aseptic Technique วิทวัชและคณะ 

๓ ๒๘ ก.ย.๒๕๖๓ ๑๒.๔๐-๑๕.๓๐ Techniques in Bacterial Diagnosis นรสุทธ์ิและคณะ 

๔ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๓ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Bacterial Staining นรสุทธ์ิและคณะ 

๕ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๓ ๑๒.๔๐-๑๕.๓๐ Biochemical Test of Bacteria นรสุทธ์ิและคณะ 

๖ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Laboratory Diagnostic for Pathogenic Bacteria I นรสุทธ์ิและคณะ 

๗ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๓ ๑๒.๔๐-๑๕.๓๐ Laboratory Diagnostic for Pathogenic Bacteria II นรสุทธ์ิและคณะ 

๘ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Laboratory Diagnostic for Pathogenic Bacteria III ณฐารินทร์และคณะ 

๙ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ ๑๒.๔๐-๑๕.๓๐ Laboratory Diagnostic for Pathogenic Bacteria IV นทิตาและคณะ 

 ๗ ต.ค.๒๕๖๓ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ สอบครั้งท่ี ๑ บทที่ ๑-๕  
 ๙ ต.ค.๒๕๖๓ ๙.๐๐-๑๒.๐๐ สอบครั้งท่ี ๒ บทที่ ๖-๙  

๑๐ ๑๔ ต.ค.๒๕๖๓ ๙.๔๐-๑๒.๓๐ Laboratory Diagnostic for Pathogenic Fungi  นรสุทธ์ิและคณะ 

๑๑ ๒๐ ต.ค.๒๕๖๓ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Techniques for Diagnosis of Viral Infection กฤษฎาและคณะ 

๑๒ ๒๐ ต.ค.๒๕๖๓ ๑๒.๔๐-๑๕.๓๐ Nucleic Acid Detection กฤษฎาและคณะ 

๑๓ ๒๘ ต.ค.๒๕๖๓ ๙.๔๐-๑๒.๓๐ ELISA วิทวัชและคณะ 

๑๔ ๒๘ ต.ค.๒๕๖๓ ๑๒.๔๐-๑๕.๓๐ HA/HI test วิทวัชและคณะ 
๑๕ ๒๙ ต.ค.๒๕๖๓ ๘.๔๐-๑๑.๓๐ Indirect Fluorescence Antibody Assay ดุลยทรรศน์และคณะ 

 ๒ พ.ย.๒๕๖๓   ๙.๐๐-๑๒.๐๐ สอบครั้งท่ี ๓ บทที่ ๑๐-๑๒  

 ๓ พ.ย.๒๕๖๓   ๙.๐๐-๑๒.๐๐ สอบครั้งท่ี ๔ บทที่ ๑๓-๑๕  

 
                                                 
 


