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รายละเอียดของรายวิชา สส 111 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
สาขาการสงเสริมสุขภาพ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
สส 111
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพื่อการสงเสริมสุขภาพ
HPX 111
Microbiology and Parasitology for Health Promotion
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การสงเสริมสุขภาพ)
ประเภทรายวิชา วิชาเฉพาะสาขา
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา :
อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 1
อาจารย ภัทธกร บุบผัน
อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนที่ 2
อาจารยผูสอน:
ลําดับที่
รายชื่อ
1
อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต
2
อาจารย ภัทธกร บุบผัน
3
อาจารย รัตติพร โกสุวินทร

สังกัด
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน :
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
หอง 301 ชั้น 3 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
มิถุนายน 2561
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับชีววิทยาและสรีรวิทยาพื้นฐานของจุลินทรีย พันธุศาสตรของ
จุลินทรีย การเรียกชื่อและการจําแนกประเภทของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย
โรคที่เกิดจากจุลินทรีย การประยุกตใชจุลินทรียในการจัดการสิ่งแวดลอมและทางการแพทย ปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยาเบื้องตน ชีววิทยาพื้นฐานของเชื้อปรสิตที่มีความสําคัญทางการแพทย ความสัมพันธระหวาง
โฮสต และปรสิ ต การติ ดต อ การระบาด การกระจายทางภูมิศาสตร พยาธิกําเนิ ดของโรคติดเชื้อปรสิ ต
อาการ ภูมิคุมกัน ต อโรคปรสิ ต การป องกั นและควบคุมการแพรกระจายของโรคติ ดเชื้อปรสิ ต และการ
วินิจฉัยโรคปรสิตทางหองปฏิบัติการเบื้องตน มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพ สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน สามารถ
ศึกษา คนควา และประเมินขอมูล แนวคิด หรือหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง ในฐานะผูนําและผูรวมงานได
1) เพื่อใหนิสิตมีองคความรูดานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องตน
2) เพื่อใหนิสิตนําองคความรูดานดานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องตนไปประยุกตใชในการสงเสริม
สุขภาพทั้งระดับบุคคลและองคกร
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เกี่ยวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ
3. ผลการเรียนที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome)
CLO

รายละเอียด

CLO1 อธิบายชีววิทยา สรีรวิทยาพื้นฐาน จุลินทรียและปรสิต
CLO2 จําแนกประเภทของจุลินทรียและปรสิตที่สําคัญทางการแพทย
CLO3 อธิบ ายกลไกการติ ดเชื้อที่เกิดจากจุ ลิน ทรีย และปรสิตที่สําคัญ ทาง
การแพทย
CLO4 อธิบ ายวิ ธีก ารประยุ กต ใช จุ ลิ น ทรี ย ในการจัดการสิ่ งแวดลอ มและ
ทางการแพทย
CLO5 จําแนกเชื้อปรสิตเพือ่ ตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการเบื้องตน

PLO

PLO1,2
PLO1,2
PLO1,2
PLO1,2
PLO1,2

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ชีววิทยาและสรีรวิทยาพื้นฐานของจุลินทรีย พันธุศาสตรของจุลินทรีย การเรียกชื่อและการจําแนก
ประเภทของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย โรคที่เกิดจากจุลินทรีย การประยุกตใช
จุลินทรียในการจัดการสิ่งแวดลอมและทางการแพทย ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบื้องตน ชีววิทยาพื้นฐานของ
เชื้อปรสิตที่มีความสําคัญทางการแพทย ความสัมพันธระหวางโฮสตและปรสิต การติดตอ การระบาด การ
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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กระจายทางภูมิศาสตร พยาธิกําเนิดของโรคติดเชื้อปรสิต อาการ ภูมิคุมกันตอโรคปรสิต การปองกันและ
ควบคุมการแพรกระจายของโรคติดเชื้อปรสิต การวินิจฉัยโรคปรสิตทางหองปฏิบัติการเบื้องตน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การ
ฝกงาน

สัมมนา

การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน

การศึกษาดวยตนเอง
(SDL)

30

30

-

-

75

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง
1. ดาน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชา

สส 111 จุล
ชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเพื่อ
การสงเสริม
สุขภาพ

1

2





3

1 2 3

4

1







2

3

4

4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะ
การ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5 1 2 3 4 1 2 3


 

6.
ทักษะ
พิสัย



4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตอง

พัฒนา
1. มีความซื่อสัตย มีวินัย ตรงเวลา

1.2 วิธีการสอน

1.3 วิธีการประเมินผล

1. กําหนดระเบียบการเขา

1. บันทึกการเขาหองเรียนและ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อ
สวนรวม

3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม

หองเรียน การเขาหองสอบ การสง
งานที่ไดรับมอบหมาย
1. ฝกทํากิจกรรมจิตอาสา/
ชวยเหลือเพื่อนรวมกลุมระหวาง
การฝกปฏิบัติการ
-

หองสอบ และการสงงานตาม
กําหนดเวลา
1. ประเมินจากการมีสวนรวมใน
การอภิปราย การวางแผน การ
ปฎิบัติ การนําเสนอผลงาน และ
การสะทอนคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน
-

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1. มีความรูพื้นฐานศึกษาทั่วไป

-

2. มีความรูและความเขาใจในศาสตรดานก
สงเสริมสุขภาพ
3. มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญ
ของศาสตรที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภา
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

2.2 วิธีการสอน

-

-

1. ฝกปฏิบัติการจุลชีววิทยา
และปรสิตวิทยา
2. มอบหมายการปฏิบัติงาน
กลุมยอย
3. นําเสนอขอมูลหรือผลงาน
และรวมปฏิบัติในชั้นเรียน
4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะปฏิบัติ 1. ฝกปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ทางดานการสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งตอยอด และปรสิตวิทยาและใหรวมกัน
เสนอแนวทางการนําองค
องคความรูไดอยางตอเนื่อง
ความรูไปใชในการสงเสริม
สุขภาพ

3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน

-

2.3 วิธีการประเมินผล

3.2 วิธีการสอน
1. จัดกิจกรรมฝกปฏิบัตใหนิสิตฝก
คนควาหาความรูดวยตนเอง และ
นําความรูมาประยุกตใชในการ

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. ประเมินจากผลงานกลุม
(เอกสาร / รายงาน)
2. ประเมินโดยแบบประเมินจาก
การนําเสนอการปฏิบัติ (วาจา
และสื่อ) โดยอาจารย
1. ประเมินโดยการสังเกตการให
ความคิดเห็นเพื่อตอยอดองค
ความรูที่ไดจากการฝกปฏิบติ

3.3 วิธีการประเมินผล
1. กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา
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2. สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได
3. สามารถประเมิน วิพากษ
สถานการณตางๆ โดยใชความรู
เปนฐาน
4. เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม
5. สามารถศึกษา คนควา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย

เรียน
-

-

-

-

-

-

1. จัดการเรียนการสอนโดย
มอบหมายใหผเู รียนศึกษาคนควา
ขอมูลจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย เชน หนังสือ ตํารา
บทความวิชาการ งานวิจัย

1. ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
4.2 วิธีการสอน
บุคคลและความรับผิดชอบที่ตอง
พัฒนา
1. สามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้ง ใน 1. จัดกิจกรรมที่เปดโอกาสให
ฐานะผูนําและผูรวมงานได
นิสติ ไดมีการทํางานในบทบาท
ผูนําและผูตาม ไดแก การปฏิบัติ
และการนําเสนอผลการปฏิบัติ
2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง
1. เลือกประเด็นที่เปนปญหา
สังคม และสิ่งแวดลอม
สังคมและสิ่งแวดลอมใหนิสิต
เรียนรู และตระหนักถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น พรอมทั้งกระตุนใหคิด
หาวิธีที่จะมีสวนรวมรับผิดชอบใน
การแกปญหาโดยเริ่มตนจาก ตัว
นิสิตเอง
3. สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ
4. สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง

-

4.3 วิธีการประเมินผล
1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย
1. ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตระหวางฝก
ปฏิบัติการในการรับผิดชอบดูแล
ความสะอาดและความปลอดภัย
จากเชื้อจุลลินทรียที่ใชในการ
ปฏิบัติไมใหปนเปอนในสิ่งแวดลอม
-

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หน้า 5

มคอ. 3

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 วิธีการสอน
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ตองการพัฒนา
1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพื่ อ ให เข าใจ อ งค ค ว าม รู ห รื อ
ประเด็นปญหา
2. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ได อ ย า ง มี 1. ฝกการใชทักษะสื่อสารเพื่อ
ประสิทธิภาพ
นําเสนอผลปฏิบัติการทางดานจุล
ชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3. สามารถใช เ ทคโนโลยี ใ น การ สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ

5.3 วิธีการประเมินผล
1. ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
2. ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน ที่แสดงถึงความสามารถ
ใน การสื่อสาร
-

6. ทักษะพิสัย (ไมประเมิน)
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หน้า 6

มคอ. 3

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1

9 ม.ค. 2562
08.30-12.30

แนะนําวิชา ชี้แจงกระบวนการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียน
- บทนําและขอบเขตของวิชาจุลชีววิทยา
- ชีววิทยาและสรีรวิทยาพื้นฐานของจุลินทรีย
สัณฐานวิทยาและโครงสรางของแบคทีเรีย
เชื้อรา และไวรัส
การเรียกชื่อ การจัดจําแนกลักษณะและการ
จัดแบงหมวดหมูของจุลินทรีย
พันธุศาสตรของจุลินทรีย
การสืบพันธุและการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
เชื้อรา และไวรัส
ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา: ศึกษา
ลักษณะโครงสรางทั่วไปของจุลินทรีย
การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย
- การตรวจสอบจุลินทรียดวยกลองจุลทรรศน
ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา: เตรียมการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย
โรคที่เกิดจากจุลินทรีย
- การควบคุมจุลินทรียโดยใชกายภาพและ
สารเคมี
ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา: ศึกษา
วิธีการควบคุมจุลินทรียโ ดยใช ความรอน และ
สารเคมี (Disinfectant Antiseptic และ
Antibiotic)
การประยุกตใชจุลินทรียเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ (1)
> จุลินทรียประยุกตในการบําบัด
สิ่งแวดลอม เชน จุลินทรียในการบําบัดน้ําเสีย
> Bioremedication ทําความสะอาด
สารพิษในสิ่งแวดลอม เชน crude oil,
Cyanide, Methyl mercury ฯลฯ
> Biocontrol (เชน Bacillus
thruringiensis ควมคุมแมลงศัตรูพืช)
> ควบคุมสมดุลธรรมชาติในการยอย
สลายอินทรียวัตถุ ฯลฯ
การประยุกตใชจุลินทรียเพื่อการสงเสริม
สุขภาพ (2)
> จุลินทรียกับยา
> แบคเทอริโอเฟจและการประยุกตใชใน
การผิวเคลือบวัสดุทางการแพทย

2

16 ม.ค. 2562
08.30-12.30

3

23 ม.ค. 2562
08.30-12.30

4

30 ม.ค. 2562
08.30-12.30

5

6 ก.พ. 2562
08.30-12.30
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2

2

สัมมนา

หัวขอ

ปฏิบัติ

วันที่

บรรยาย

ครั้งที่

1. แผนการสอน
กิจกรรมการเรียน การสอน

สื่อที่ใช

ผูสอน

ชี้แจงขอปฏิบัติในการเรียน
เนื้อหารายวิชา
บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน

สื่อ
Powerpoint

อ.ดร.สุรศักดิ์

3

1

บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน
ฝกปฏิบัติการรวมกัน

สื่อ
Powerpoint
สไลดสําเร็จรูป

อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ภัทธกร

2

2

สื่อ
Powerpoint

อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ภัทธกร

2

2

บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน
ฝกปฏิบัติการรวมกัน
บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน
ฝกปฏิบัติการรวมกัน

สื่อ
Powerpoint

อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ภัทธกร

สื่อ
Powerpoint

อ.ดร.สุรศักดิ์

4

บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน

หน้า 7

มคอ. 3
> Probiotics ฯลฯ
6

13 ก.พ. 2562
08.30-12.30

7

20 ก.พ. 2562
08.30-12.30
27 ก.พ. 2562
08.30-12.30

8

9
10

11

6 มี.ค. 2562
09.00-12.00
13 มี.ค. 2562
08.30-12.30

20 มี.ค. 2562
08.30-12.30

ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา: ศึกษา
วิธีการยอมสีเชื้อแบคทีเรียทั่วไป (การยอมสี
แกรม) และศึกษาลักษณะตางๆ ของเชื้อรา
(yeast และ hyphae) และไวรัส
ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา: เทคนิคการ
แยกเชื้อบริสุทธิ์
ปฏิบัติการพื้นฐานทางจุลชีววิทยา: การตรวจ
นับแบคทีเรียมาตรฐาน
สอบปฏิบัติการกลางภาค: หัวขอจุลชีววิทยา
2

บทนําปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

3

27 มี.ค. 2562
08.30-12.30

พยาธิตัวตืด
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สื่อ
Powerpoint

อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ภัทธกร

4

ฝกปฏิบัติการรวมกัน

2

ฝกปฏิบัติการรวมกัน

สื่อ
Powerpoint
สื่อ
Powerpoint

อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ภัทธกร
อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ภัทธกร
อ.ดร.สุรศักดิ์
อ.ภัทธกร
อ.ดร.สุรศักดิ์

1
2

ปฎิบัติการ:ปฎิบัติการพยาธิตัวกลม
12

ฝกปฏิบัติการรวมกัน

2

สอบกลางภาค: หัวขอจุลชีววิทยา

ปฎิบัติการ: การใชกลองจุลทรรศน ตัวอยางสง
ตรวจวินิจฉัยปรสิตและวิธีการเก็บตัวอยาง
ชนิดตางๆ
พยาธิตัวกลม

4

2
2

1. บรรยายเนื้อหา ถามตอบความรูพื้นฐานปรสิต
วิทยาทางสาธารณสุข
2. แนะนําหนังสือที่ใช
ประกอบการเรียน
3.สรุปบทเรียน โดยใช
Kahoot
นิสิตแบงกลุม ฝกภาคปฏิบตั ิ
การรวมกัน

- Power point อ.ภัทธกร
-เอกสาร
ประกอบ
การบรรยาย

1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
เรื่องพยาธิตัวกลม
2.นิสิตและอาจารยผสู อน
รวมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นซักถาม
ปญหาและสรุปรวมกัน
3.นิสิตคนควาเพิม่ เติมจาก
ตําราและสื่อ internet
4.สรุปบทเรียน โดยใช
Kahoot
นิสิตแบงกลุม ฝกภาคปฏิบตั ิ
การรวมกัน
1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
เรื่องพยาธิตัวตืด
2.นิสิตและอาจารยผสู อน
รวมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นซักถาม
ปญหาและสรุปรวมกัน
3.นิสิตคนควาเพิม่ เติมจาก
ตําราและสื่อ internet
4.สรุปบทเรียน โดยใช
Mind-maps

- Power point อ.ภัทธกร
-เอกสาร
ประกอบ
การบรรยาย
-Video
Youtube

เอกสารปฎิบัติ
การ

อ.ภัทธกร
อ.รัตนติพร

เอกสารปฎิบัติ อ.ภัทธกร
การ
อ.รัตนติพร
- Power point อ.รัตนติพร
-เอกสาร
ประกอบ
การบรรยาย
-Video
Youtube

หน้า 8

มคอ. 3
ปฎิบัติการ: ปฎิบัติการพยาธิตัวตืด
13

3 เม.ย. 2562
08.30-12.30

พยาธิใบไม

2
2

ปฎิบัติการ: ปฎิบัติการพยาธิใบไม
14

10 เม.ย. 2562
08.30-12.30

โปรโตซัวและอะมีบา

2
2

ปฎิบัติการ: ปฎิบัติการกลุม โปรโตซัวโปรโตซัว
และอะมีบา

15

17 เม.ย. 2562
08.30-12.30

-สปอโรซัว
-มาลาเรีย
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2

2

นิสิตแบงกลุม ฝกภาคปฏิบตั ิ
การรวมกัน
1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
เรื่องพยาธิใบไม
2.นิสิตและอาจารยผสู อน
รวมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นซักถาม
ปญหาและสรุปรวมกัน
3.นิสิตคนควาเพิม่ เติมจาก
ตําราและสื่อ internet
4.สรุปบทเรียน โดยใช
Mind-maps
นิสิตแบงกลุม ฝกภาคปฏิบตั ิ
การรวมกัน
1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
เรื่องโปรโตซัวและอะมีบา
2.นิสิตและอาจารยผสู อน
รวมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นซักถาม
ปญหาและสรุปรวมกัน
3.นิสิตคนควาเพิม่ เติมจาก
ตําราและสื่อ internet
4.สรุปบทเรียน โดยใช
Kahoot
นิสิตแบงกลุม ฝกภาคปฏิบตั ิ
การรวมกัน

เอกสารปฎิบัติ อ.รัตนติพร
การ
อ.ภัทธกร
- Power point อ.รัตนติพร
-เอกสาร
ประกอบ
การบรรยาย
-Video
Youtube

เอกสารปฎิบัติ อ.รัตนติพร
การ
อ.ภัทธกร
- Power point อ.ภัทธกร
-เอกสาร
ประกอบ
การบรรยาย
-Video
Youtube

เอกสารปฎิบัติ อ.ภัทธกร
การจากงานวิจัย อ.รัตนติพร
เรื่องการ
สํารวจอะแคน
ทามีบาใน
ตัวอยางน้ํา
สวนสาธารณะ
ในประเทศไทย
(ภัทธกร บุบผัน
และคณะ,
2017)
1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ - Power point อ.ภัทธกร
เรื่องสปอโรซัวและมาลาเรีย -เอกสาร
2.นิสิตและอาจารยผสู อน
ประกอบ
รวมกันอภิปรายแสดง
การบรรยาย
ความคิดเห็นซักถาม
-Video
ปญหาและสรุปรวมกัน
Youtube
3.นิสิตคนควาเพิม่ เติมจาก
ตําราและสื่อ internet
4.สรุปบทเรียน โดยใช
Kahoot หน้า 9

มคอ. 3
ปฎิบัติการ:สปอโรซัวและมาลาเรีย
16

17
18

24 เม.ย. 2562
08.30-12.30

1 พ.ค. 2562
08.30-12.30
8 พ.ค. 2562
08.30-10.30
10.30-12.30

2

-กีฏวิทยาทางสาธารณสุข
-สัตวมีพิษทางการแพทย

2

ปฎิบัติการ:ปฎิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย
และสัตวมีพิษทางการแพทย
สัมมนาปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข
สอบปลายภาค: หัวขอปรสิตวิทยาทาง
สาธารณสุข
สอบปฏิบัติการปลายภาค: ปฎิบัตกิ ารทางดาน
ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

2

นิสิตแบงกลุม ฝกภาคปฏิบตั ิ
การรวมกัน
1.บรรยายเนื้อหา ถาม-ตอบ
เรื่องกีฏวิทยาทาง
สาธารณสุขและสัตวมีพิษ
ทางการแพทย
2.นิสิตและอาจารยผสู อน
รวมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นซักถาม
ปญหาและสรุปรวมกัน
3.นิสิตคนควาเพิม่ เติมจาก
ตําราและสื่อ internet
4.สรุปบทเรียน โดยใช
Kahoot
นิสิตแบงกลุม ฝกภาคปฏิบตั ิ
การรวมกัน
2 นิสิตแบงกลุม สัมมนารวมกัน

กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

1

(1.2, 1.3, 2.4) 1.1, 2.3,
3.1, 3.5

สอบกลางภาค

(2.4, 5.2) 2.3, 3.1, 3.5
(2.4, 4.) 22.3, 3.1, 3.5,
4.1

4
5

(4.2) 1.1, 4.1

เอกสารปฎิบัติ
การ
ใบงาน

2
2

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

2

เอกสารปฎิบัติ อ.ภัทธกร
การ
อ.รัตนติพร
- Power point อ.รัตนติพร
-เอกสาร
ประกอบ
การบรรยาย
-Video
Youtube

อ.ภัทธกร
อ.รัตนติพร
สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนการ
ประเมิน
35

สอบปลายภาค

35

สอบทฤษฎี

70

สอบปฏิบัติการจุลชีววิทยา
สอบปฏิบัติการปรสิตวิทยา
-ปฏิบัติการการทางดานจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเบื้องตน
-แบบประเมินการปฏิบตั ิการ
รายงานกลุม

5
5
10

การมีสวนรวมในชั้นเรียนและการสงงาน
ตามเวลาที่กําหนด

ตลอดภาคการศึกษา

10

การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู :
มาตรฐานผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
- กําหนดเกณฑมาตรฐานใน การ
ประเมินพฤติกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรมของทุกรายวิชา
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.รัตนติพร
อ.ภัทธกร
อ.ภัทธกร
อ.รัตนติพร
อ.ภัทธกร

รอยละ
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2. ดานความรู
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- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสัตยและ
การตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน
การทํารายงาน การอางอิงผลงาน และ
การสอบ
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การ
ปฏิบัติตนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและขอตกลงในชั้นเรียน
เชน การแตงกาย
- ประเมินการตรงตอเวลาในเรื่อง การ
เขาหองเรียน หองสอบ การสงงานที่
ไดรับมอบหมาย การทํากิจกรรม
- ประเมินจากการสังเกตและ/หรือจด
บันทึกการเขารวมกิจกรรมที่เสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม
- ประเมินจากการมีสวนรวมใน การ
อภิปราย การวางแผน การปฎิบัติ การ
นําเสนอผลงาน และการสะทอนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการนําแนวคิดทาง
สุนทรียศาสตร/ศิลปวัฒนธรรมมาใช
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- สังเกตจากการประพฤติตนอยูใน
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ไทย
- สังเกตจากการรูเทาทัน สามารถ
ปรับตัวและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของนานาชาติได
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุก
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน

40
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3. ดานทักษะทางปญญา

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
- การสอบภาคทฤษฎี
- การสอบภาคปฏิบัติ
- ประเมินผลจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย ไดแก รายงาน โครงการ
และการวิจัย
- ประเมินผลจากการสัมมนากลุมยอย
และการนําเสนอในชั้นเรียน
- ประเมินผลจากการสังเกตการตอบ
คําถามและการอภิปรายในชั้นเรียน
- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุก
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่
แสดงถึงการคนควาความรูเพิ่มเติม
การเลือกรับขอมูลขาวสารโดยใชหลัก
กาลามสูตร
และการคิดอยางมีเหตุผลและเปน
ระบบ
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน
การอภิปรายและการสะทอนคิด
กิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการคนควาความรูเพิ่มเติม
การเลือกรับขอมูลขาวสารโดยใชหลัก
กาลามสูตร และการคิดอยาง มีเหตุผล
และเปนระบบ
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
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ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการนําขอมูลความรูที่ถูกตอง
มาใชในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล
เปนระบบ
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- สังเกตพัฒนาการในดานตางๆ จาก
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม การสะทอนคิดใน ชั้นเรียน
- สังเกตพัฒนาการในดานตางๆ จาก
พฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม
กลุม
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ - กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุก
รายวิชา
- สังเกตพฤติกรรม ที่แสดงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
การมีสวนรวมในการอภิปรายและ การ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงความรวมมือใน การวางแผน
การปฏิบัติ และ การแกปญหา
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิด
และพฤติกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน
- ใหนิสิตประเมินเพื่อนในชั้นเรียน
และนํามาใชเปนขอมูลสําหรับ การ
ประเมินผลการเรียนรู
-ประเมินผลจากการสัมมนากลุมยอย
และการนําเสนอในชั้นเรียน
-ประเมินผลจากงานที่ไดรับมอบหมาย
ไดแก รายงาน โครงการ และการวิจัย
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการ
เรียนรู โดยใชเกณฑ Rubrics ทุก
รายวิชา
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ที่
แสดงถึงความสามารถใน การสื่อสาร
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/
ปฏิบัติ
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่
แสดงถึงการสืบคนขอมูล การเลือกใช
ขอมูล และการรูจักแหลงขอมูลที่
เหมาะสม
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูล
อยางถูกตองตามหลักและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ

5

เกณฑการพิจารณาตัดเกรด :
1. ใชการประเมินผลแบบอิงกลุมดังนี้
2. นิสิตตองเขาเรียนครบรอยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์การสอบ
3. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอย
ละ 60 จึงจะถือวาสอบผาน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
หนังสือ / ตําราอานเพิ่มเติม :
1) Eugene W. Nester, Denise G. Anderson, C. Evans Roberts, Jr., Nancy N. Pearsall,
Martha T. Nester. Microbiology A Human Perspective. 4 Th Edition. ISBN 0-07247382-7
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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2) Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case. Microbiology and
Introduction. 6 Th Edition. ISBN 0-8053-8535-5
3) เอกสารและขอมูลสําคัญ
4) เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ไมมี
2. การปรับปรุงการสอน
- เห็นควรใหเชิญอาจารยพิเศษตอไป
- ใหนิสิตฝกปฏิบัติรายบุคคลเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสใหนิสิตเกิดความชํานาญ
- ปรับลดเนื้อหาปรสิตวิทยาลง เนนเชื้อปรสิตที่มีความสําคัญ
3. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด)กับขอสอบ
รายงาน โครงงานและอื่นๆ ที่ผูเรียนไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการที่
4. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา
- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป

คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 15

