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รายละเอียดของรายวิชา สส 111  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

สาขาการสงเสริมสุขภาพ 
คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2  ประจาํปการศึกษา 2562 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

สส 111   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 
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 คนท่ี 1 
อาจารย ภัทธกร บุบผัน     อาจารยผูประสานงานรายวิชา คนท่ี 2 

อาจารยผูสอน:   
ลําดับท่ี รายชื่อ สังกัด 

1 อาจารย ดร.สุรศักดิ์ อยูยงสะถิต คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารย ดร.ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 อาจารย ดร.รัตติพร โกสุวินทร คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน :  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 1 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 
ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน 
หอง 304 ชั้น 3 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หองปฏิบัติการ 421 ชั้น 4 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
2 กรกฎาคม 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเก่ียวกับชีววิทยาและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของจุลินทรีย พันธุศาสตรของ
จุลินทรีย การเรียกชื่อและการจําแนกประเภทของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย 
โรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย การประยุกตใชจุลินทรียในการจัดการสิ่งแวดลอมและทางการแพทย ปฏิบัติการทาง
จุลชีววิทยาเบื้องตน ชีววิทยาพ้ืนฐานของเชื้อปรสิตท่ีมีความสําคัญทางการแพทย ความสัมพันธระหวาง
โฮสตและปรสิต การติดตอ การระบาด การกระจายทางภูมิศาสตร พยาธิกําเนิดของโรคติดเชื้อปรสิต 
อาการ ภูมิคุมกันตอโรคปรสิต การปองกันและควบคุมการแพรกระจายของโรคติดเชื้อปรสิต และการ
วินิจฉัยโรคปรสิตทางหองปฏิบัติการเบื้องตน มีความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงเวลา มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพ สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน สามารถ
ศึกษา คนควา และประเมินขอมูล แนวคิด หรือหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ัง ในฐานะผูนําและผูรวมงานได 
1) เพ่ือใหนิสิตมีองคความรูดานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องตน 
2) เพ่ือใหนิสิตนําองคความรูดานดานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบื้องตนไปประยุกตใชในการสงเสริม

สุขภาพท้ังระดับบุคคลและองคกร    

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
ปรับปรุงรายวิชาใหมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเปนปจจุบันตามความตองการของผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเก่ียวของกับภาวะสุขภาพ และความกาวหนาทางวิชาชีพ 

 
3. ผลการเรียนท่ีคาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO 

CLO1 อธิบายชีววิทยา สรีรวิทยาพ้ืนฐาน จุลินทรียและปรสติ PLO1,2 
CLO2 จําแนกประเภทของจุลินทรียและปรสติท่ีสําคัญทางการแพทย PLO1,2 
CLO3 อธิบายกลไกการติดเชื้อท่ีเกิดจากจุลินทรียและปรสิตท่ีสําคัญทาง

การแพทย 
PLO1,2 

CLO4 อธิบายวิธีการประยุกตใชจุลินทรียในการจัดการสิ่งแวดลอมและ
ทางการแพทย 

PLO1,2 

CLO5 จําแนกเชื้อปรสิตเพ่ือตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการเบื้องตน PLO1,2 

 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
  ชีววิทยาและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของจุลินทรีย พันธุศาสตรของจุลินทรีย การเรียกชื่อและการจําแนก
ประเภทของจุลินทรีย การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การควบคุมจุลินทรีย โรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย การประยุกตใช
จุลินทรียในการจัดการสิ่งแวดลอมและทางการแพทย ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบื้องตน ชีววิทยาพ้ืนฐานของ
เชื้อปรสิตท่ีมีความสําคัญทางการแพทย ความสัมพันธระหวางโฮสตและปรสิต การติดตอ การระบาด การ
กระจายทางภูมิศาสตร พยาธิกําเนิดของโรคติดเชื้อปรสิต อาการ ภูมิคุมกันตอโรคปรสิต การปองกันและ
ควบคุมการแพรกระจายของโรคติดเชื้อปรสิต การวินิจฉัยโรคปรสิตทางหองปฏิบัติการเบื้องตน  
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2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา  

บรรยาย การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

สัมมนา การเรียนโดยใช
ปญหาเปนฐาน 

การศึกษาดวยตนเอง 
(SDL) 

30 30 - - 75 

3.  ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง   
     

รายวิชา 

1. ดาน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะ
การ
วิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 

สส 111 จุล
ชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเพ่ือ
การสงเสริม
สุขภาพ 

                     

4.  จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอง

พัฒนา 
1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย มีวินัย ตรงเวลา  
 

1. กําหนดระเบียบการเขา
หองเรียน การเขาหองสอบ  การสง
งานท่ีไดรับมอบหมาย 

1. บันทึกการเขาหองเรียนและ
หองสอบ และการสงงานตาม
กําหนดเวลา 

2. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพ่ือ
สวนรวม 

1. ฝกทํากิจกรรมจิตอาสา/
ชวยเหลือเพ่ือนรวมกลุมระหวาง
การฝกปฏิบัติการ 

1. ประเมินจากการมีสวนรวมใน 
การอภิปราย การวางแผน การ
ปฎิบัติ การนําเสนอผลงาน และ
การสะทอนคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน 

3. ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 
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2. ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูพ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป - - 
2. มีความรูและความเขาใจในศาสตร
ดานการสงเสริมสุขภาพ 

- - 

3. มีความรูและความเขาใจใน
สาระสําคัญของศาสตรท่ีเก่ียวของกับ
การสงเสริมสุขภาพ สามารถนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน 

1. ฝกปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา 
2. มอบหมายการปฏิบัติงานกลุม
ยอย 
3. นําเสนอขอมูลหรือผลงาน และ
รวมปฏิบัติในชั้นเรียน 

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

4. สามารถพัฒนาความรูและทักษะ
ปฏบิัติทางดานการสงเสริมสุขภาพ 
รวมท้ังตอยอดองคความรูไดอยาง
ตอเนื่อง 

1. ฝกปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาและใหรวมกันเสนอ
แนวทางการนําองคความรูไปใชใน
การสงเสริมสุขภาพ 

1. ประเมินโดยการสังเกตการให
ความคิดเห็นเพ่ือตอยอดองค
ความรูท่ีไดจากการฝกปฏิบติ 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
1. สามารถประยุกตความรูใหเกิด
ประโยชน  
  

1. จัดกิจกรรมฝกปฏิบัตใหนิสิตฝก
คนควาหาความรูดวยตนเอง และ
นําความรูมาประยุกตใชในการ
เรียน 

1. กําหนดมาตรฐานการ
ประเมินผลการเรียนรู โดยใช
เกณฑ Rubrics ทุกรายวิชา 
 

2. สามารถคิดอยางเปนระบบและ
แกไขปญหาได 

- 
 

- 

3. สามารถประเมิน วิพากษ 
สถานการณตางๆ โดยใชความรู 
เปนฐาน 

- 
 

- 

4. เปนผูมีความคิดริเริ่ม สรางสรรค
นวัตกรรม 

- - 

5. สามารถศึกษา คนควา และ
ประเมินขอมูล แนวคิด หรือ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย 

1. จัดการเรียนการสอนโดย
มอบหมายใหผูเรียนศึกษาคนควา
ขอมูลจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย เชน หนังสือ ตํารา 
บทความวิชาการ งานวิจัย 

1. ประเมินจากการอางอิง
แหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
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4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบท่ีตอง

พัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ัง ใน
ฐานะผูนําและผูรวมงานได 

1. จัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสให
นิสิตไดมีการทํางานในบทบาท
ผูนําและผูตาม ไดแก การปฏิบัติ
และการนําเสนอผลการปฏิบัต ิ

1.ประเมินโดยใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติ (พฤติกรรมการทํางานเปน
ทีมและความรับผิดชอบ) โดย
อาจารย 

2. มีความรับผิดชอบตอตนเอง 
สังคม และสิ่งแวดลอม 

1. เลือกประเด็นท่ีเปนปญหา
สังคมและสิ่งแวดลอมใหนิสิต
เรียนรู และตระหนักถึงผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึน พรอมท้ังกระตุนใหคิด
หาวิธีท่ีจะมีสวนรวมรับผิดชอบใน 
การแกปญหาโดยเริ่มตนจาก ตัว
นิสิตเอง 

1. ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมของนิสิตระหวางฝก
ปฏิบัติการในการรับผิดชอบดูแล
ความสะอาดและความปลอดภัย
จากเชื้อจุลลินทรียท่ีใชในการ
ปฏิบตัิไมใหปนเปอนในสิ่งแวดลอม 

3. สามารถปรับตัวใหเขากับ
สถานการณตางๆ 

- - 

4. สามารถพัฒนาการเรียนรูของ
ตนเองอยางตอเนื่อง 

- - 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีตองการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ื อ ให เข า ใจ 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
ประสิทธิภาพ  

1. ฝกการใชทักษะสื่อสารเพ่ือ
นําเสนอผลปฏิบัติการทางดานจุล
ชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

1. ประเมินจากการสอบ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
2. ประเมินจากคุณภาพจาก
รายงาน ท่ีแสดงถึงความสามารถ
ใน การสื่อสาร 

3. สามารถใช เทคโนโลยี ใน  การ
สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล และเลือก
ใชไดเหมาะสมกับสถานการณอยางมี
ประสิทธิภาพ  

- - 
 

6. ทักษะพิสัย (ไมประเมิน) 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

คร
ั้งที่

 วันท่ี หัวขอ 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ

สัม
มน

า 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
สื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 8 ม.ค. 2563 
08.30-12.30 

แนะนําวิชา ช้ีแจงกระบวนการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผลการเรียน 
- บทนําและขอบเขตของวิชาจุลชีววิทยา 
- ชีววิทยาและสรรีวิทยาพ้ืนฐานของจุลินทรีย 

2   ช้ีแจงขอปฏิบัติในการเรยีน
เน้ือหารายวิชา  
บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
 

สัณฐานวิทยาและโครงสรางของแบคทีเรีย 
เช้ือรา และไวรสั 
การเรยีกช่ือ การจัดจําแนกลักษณะและการ
จัดแบงหมวดหมูของจุลินทรีย 

2   

2 15 ม.ค. 2563 
08.30-12.30 

พันธุศาสตรของจลุินทรีย 
การสืบพันธุและการเจรญิเติบโตของแบคทีเรีย 
เช้ือรา และไวรสั 
ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางจลุชีววิทยา: ศึกษา
ลักษณะโครงสรางท่ัวไปของจุลินทรีย 

3 1  บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 
ฝกปฏิบัติการรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 
สไลดสําเรจ็รูป 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ภัทธกร 

 

3 22 ม.ค. 2563 
08.30-12.30 

การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย 
- การตรวจสอบจุลินทรยีดวยกลองจุลทรรศน 
ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางจลุชีววิทยา: เตรียมการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรยี 

2 2  บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 
ฝกปฏิบัติการรวมกัน 
การเรยีนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 

สื่อ 
Powerpoint 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ภัทธกร 

 

4 29 ม.ค. 2563 
08.30-12.30 

โรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย 
- การควบคุมจุลินทรียโดยใชกายภาพและ
สารเคม ี
ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางจลุชีววิทยา: ศึกษา
วิธีการควบคุมจลุินทรียโดยใช ความรอน และ
สารเคม ี(Disinfectant Antiseptic และ 
Antibiotic) 

2 2  บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 
ฝกปฏิบัติการรวมกัน 
 

สื่อ 
Powerpoint 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ภัทธกร 

 

5 5 ก.พ. 2563 
08.30-12.30 

การประยุกตใชจุลินทรยีเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ (1) 
      > จุลินทรียประยุกตในการบําบัด
สิ่งแวดลอม เชน จลุินทรียในการบําบัดนํ้าเสีย 
      > Bioremedication ทําความสะอาด
สารพิษในสิ่งแวดลอม เชน crude oil, 
Cyanide, Methyl mercury ฯลฯ 
      > Biocontrol (เชน Bacillus 
thruringiensis ควมคุมแมลงศตัรพืูช) 
      > ควบคุมสมดลุธรรมชาติในการยอย
สลายอินทรียวัตถุ ฯลฯ 
การประยุกตใชจุลินทรยีเพ่ือการสงเสริม
สุขภาพ (2) 
      > จุลินทรียกับยา 

4   บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
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      > แบคเทอริโอเฟจและการประยุกตใชใน
การผิวเคลือบวัสดุทางการแพทย 
      > Probiotics ฯลฯ 

6 12 ก.พ. 2563 
08.30-12.30 

ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางจลุชีววิทยา: ศึกษา
วิธีการยอมสเีช้ือแบคทีเรียท่ัวไป (การยอมสี
แกรม) และศึกษาลักษณะตางๆ ของเช้ือรา 
(yeast และ hyphae) และไวรสั 

 4  ฝกปฏิบัติการรวมกัน สื่อ 
Powerpoint 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ภัทธกร 

 

7 19 ก.พ. 2563 
08.30-12.30 

ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางจลุชีววิทยา: เทคนิคการ
แยกเช้ือบริสุทธ์ิ 

 4  ฝกปฏิบัติการรวมกัน สื่อ 
Powerpoint 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ภัทธกร 

8 26 ก.พ. 2563 
08.30-12.30 

ปฏิบัติการพ้ืนฐานทางจลุชีววิทยา: การตรวจ
นับแบคทีเรียมาตรฐาน 
สอบปฏิบัติการกลางภาค: หัวขอจุลชีววิทยา 

3 2  ฝกปฏิบัติการรวมกัน สื่อ 
Powerpoint 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ดร.สุรศักดิ ์
อ.ภัทธกร 

9 4 มี.ค. 2563 
09.00-12.00 

สอบกลางภาค: หัวขอจุลชีววิทยา 2     อ.ดร.สุรศักดิ ์

10 11 มี.ค. 2563 
08.30-12.30 

บทนําปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 3   บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ภัทธกร 
 

ปฎิบัติการ: การใชกลองจุลทรรศน ตัวอยางสง
ตรวจวินิจฉัยปรสติและวิธีการเก็บตัวอยาง
ชนิดตางๆ 

 1  ฝกปฏิบัติการรวมกัน สื่อ 
Powerpoint 
สไลดสําเรจ็รูป 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.สุรศักดิ ์

 

11 20 มี.ค. 2563 
08.30-12.30 

พยาธิตัวกลม 2   บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ภัทธกร 
 

ปฎิบัติการ:ปฎิบัติการพยาธิตัวกลม  2  ฝกปฏิบัติการรวมกัน สื่อ 
Powerpoint 
สไลดสําเรจ็รูป 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.สุรศักดิ ์

 

12 27 มี.ค. 2562 
08.30-12.30 

พยาธิตัวตืด 2   บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ภัทธกร 
 

ปฎิบัติการ: ปฎิบัติการพยาธิตัวตืด  2  ฝกปฏิบัติการรวมกัน สื่อ 
Powerpoint 
สไลดสําเรจ็รูป 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.สุรศักดิ ์

 

13 1 เม.ย. 2563 
08.30-12.30 

พยาธิใบไม 2   บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ภัทธกร 
 

ปฎิบัติการ: ปฎิบัติการพยาธิใบไม  2  ฝกปฏิบัติการรวมกัน 
การเรยีนการสอนแบบ 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.สุรศักดิ ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 
สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนการ
ประเมิน 

1 (1.2, 1.3, 2.4) 1.1, 2.3, 
3.1, 3.5 

สอบกลางภาค    35 

 สอบปลายภาค    35 

 สอบทฤษฎ ี    70 

2 (2.4, 5.2) 2.3, 3.1, 3.5 สอบปฏิบัติการจลุชีววิทยา  5 

Active learning (PBL) สไลดสําเรจ็รูป 
เอกสาร

ปฏิบัติการ 

 

14 8 เม.ย. 2563 
08.30-12.30 

โปรโตซัวและอะมีบา 2   บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ภัทธกร 
 

ปฎิบัติการ: ปฎิบัติการกลุมโปรโตซัวโปรโตซัว
และอะมีบา 

 2  ฝกปฏิบัติการรวมกัน 
 

สื่อ 
Powerpoint 
สไลดสําเรจ็รูป 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.สุรศักดิ ์

 

15 22 เม.ย. 2563 
08.30-12.30 

 

สปอโรซัว 
มาลาเรีย 

2   บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 
การเรยีนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ภัทธกร 
 

ปฎิบัติการ:สปอโรซัวและมาลาเรีย  2  ฝกปฏิบัติการรวมกัน สื่อ 
Powerpoint 
สไลดสําเรจ็รูป 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.สุรศักดิ ์

 

16 29 เม.ย. 2563 
08.30-12.30 

กีฏวิทยาทางสาธารณสุขและสัตวมีพิษทาง
การแพทย 

2   บรรยายเน้ือหา ถาม-ตอบ 
ในระหวางการสอน และ
อภิปรายรวมกัน 

สื่อ 
Powerpoint 

อ.ภัทธกร 
 

ปฎิบัติการ:ปฎิบัติการกีฏวิทยาทางการแพทย
และสัตวมีพิษทางการแพทย 

 2  ฝกปฏิบัติการรวมกัน สื่อ 
Powerpoint 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร 

 

17 13 พ.ค. 2563 
08.30-10.30 

ปฎิบัติการ:ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข  2  ฝกปฏิบัติการรวมกัน สื่อ 
Powerpoint 

เอกสาร
ปฏิบัติการ 

อ.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร 

18 20 พ.ค. 2563 
08.30-12.30 

สอบปลายภาค: หัวขอปรสิตวิทยาทาง
สาธารณสุข 

2     อ.ภัทธกร 

สอบปฏิบัติการปลายภาค: ปฎิบัตกิารทางดาน
ปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 

 2    อ.ดร.สุรศักดิ ์

คณะกายภาพบาํบดั    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 



มคอ. 3 

สอบปฏิบัติการปรสิตวิทยา 5 

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

-ปฏิบัติการการทางดานจลุชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเบ้ืองตน 
-แบบประเมินการปฏิบัติการ 

 10 

4 (4.2) 1.1, 4.1 รายงานกลุม  10 

5  การมีสวนรวมในช้ันเรียนและการสงงาน
ตามเวลาท่ีกําหนด 

ตลอดภาคการศึกษา 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู : 

มาตรฐานผลการเรียนรู วิธีการประเมิน รอยละ 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม - กําหนดเกณฑมาตรฐานใน การประเมินพฤติกรรมดาน

คุณธรรมจรยิธรรมของทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมความซ่ือสัตยและ การตรงตอเวลาในการ
เขาชั้นเรียน การทํารายงาน การอางอิงผลงาน และการ
สอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยและขอตกลงในชั้นเรียน เชน การแตงกาย 
- ประเมินการตรงตอเวลาในเรื่อง การเขาหองเรียน หอง
สอบ การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย การทํากิจกรรม 
- ประเมินจากการสังเกตและ/หรือจดบันทึกการเขารวม
กิจกรรมท่ีเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
- ประเมินจากการมีสวนรวมใน การอภิปราย การวางแผน 
การปฎิบัติ การนําเสนอผลงาน และการสะทอนคิดกิจกรรม
ในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึงการนํา
แนวคิดทางสุนทรียศาสตร/ศิลปวัฒนธรรมมาใช 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมใน การอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- สังเกตจากการประพฤติตนอยูในประเพณีและวัฒนธรรมท่ี
ดีงามของไทย 
- สังเกตจากการรูเทาทัน สามารถปรับตัวและเลือกรับ
วัฒนธรรมท่ีดีงามของนานาชาติได 

10 

2. ดานความรู - กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู โดยใชเกณฑ 
Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 

40 
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- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- การสอบภาคทฤษฎี 
- การสอบภาคปฏิบัติ 
- ประเมินผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก รายงาน 
โครงการ และการวิจัย 
- ประเมินผลจากการสัมมนากลุมยอยและการนําเสนอใน
ชั้นเรียน 
- ประเมินผลจากการสังเกตการตอบคําถามและการ
อภิปรายในชั้นเรียน 

3. ดานทักษะทางปญญา - กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู โดยใชเกณฑ 
Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงานท่ีแสดงถึงการคนควา
ความรูเพ่ิมเติม การเลือกรับขอมูลขาวสารโดยใชหลักกา
ลามสูตร 
และการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบ 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายและการ
สะทอนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึงการคนควา
ความรูเพ่ิมเติม การเลือกรับขอมูลขาวสารโดยใชหลักกา
ลามสูตร และการคิดอยาง มีเหตุผลและเปนระบบ 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึงการนําขอมูล
ความรูท่ีถูกตองมาใชในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล เปน
ระบบ 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- สังเกตพัฒนาการในดานตางๆ จากพฤติกรรมการมีสวน
รวมในกิจกรรมกลุม การสะทอนคิดใน ชั้นเรียน 
- สังเกตพัฒนาการในดานตางๆ จากพฤติกรรมการมีสวน
รวมในกิจกรรมกลุม 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

30 
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4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู โดยใชเกณฑ 
Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรม ท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม การมีสวนรวมในการอภิปรายและ การสะทอน
คิดกิจกรรมในชั้นเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึงความรวมมือ
ใน การวางแผน การปฏิบัติ และ การแกปญหา 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- สังเกตจากพัฒนาการดานความคิดและพฤติกรรมการ
เรียนรูในชั้นเรียน 
- ใหนิสิตประเมินเพ่ือนในชั้นเรียน และนํามาใชเปนขอมูล
สําหรับ การประเมินผลการเรียนรู 
-ประเมินผลจากการสัมมนากลุมยอยและการนําเสนอในชั้น
เรียน 
-ประเมินผลจากงานท่ีไดรับมอบหมาย ไดแก รายงาน 
โครงการ และการวิจัย 

15 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กําหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู โดยใชเกณฑ 
Rubrics ทุกรายวิชา 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึงการวิเคราะห
ขอมูลเชิงตัวเลข 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพจากรายงาน ท่ีแสดงถึงความสามารถ
ใน การสื่อสาร 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ท่ีแสดงถึงการสืบคน
ขอมูล การเลือกใชขอมูล และการรูจักแหลงขอมูลท่ี
เหมาะสม 
- ประเมินจากการอางอิงแหลงขอมูลอยางถูกตองตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

5 
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เกณฑการพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใชการประเมินผลแบบอิงเกณฑดังนี้ 

80 – 100 คะแนน      = A  60 – 64 คะแนน  = C 

75 – 79 คะแนน      = B+ 55 – 59 คะแนน  = D+ 
70 – 74 คะแนน      = B  50 – 54 คะแนน  = D 

65 – 69 คะแนน          = C+ นอยกวา 50 คะแนน = E 
2. นิสิตตองไดคะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกวารอยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกวารอยละ 

60 จึงจะถือวาสอบผาน 
 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหลัก 
หนังสือ / ตําราอานเพ่ิมเติม :    

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 0-07-
247382-7 

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 
- 
 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
- ไมมี 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
-     การสังเกตการสอนของผูสอน โดย ทีมผูรวมสอน  
-     ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรูท่ีไดรับมอบหมาย 
-     การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน 

- เพ่ิมชั่วโมงการฝกปฏิบัติเทคนิคทางดานจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน เพ่ือ
เพ่ิมทักษะกอนการสอบปฏิบัติ 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

- การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต (การใหคะแนน/เกรด)กับขอสอบ  
รายงาน โครงงานและอ่ืนๆ ท่ีผูเรียนไดรับมอบหมายโดยคณะกรรมการท่ี 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ปรับปรุงรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนา 

- ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป 
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