
มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา สส111  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพื่อการส่งเสริมสขุภาพ    

สาขาการส่งเสริมสขุภาพ 
คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศกึษา 2564 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
สส111   จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
HPX111   Microbiology and Parasitology for Health Promotion  

2. จำนวนหน่วยกิต 
 3(2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสขุภาพ) 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชากลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน   อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 1 
อาจารย์ ดร.รัตติพร โกสุวินทร์  อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คนที่ 2 

อาจารย์ผู้สอน 
ลำดับที ่ รายชื่อ สังกัด 

1 อาจารย์ ดร.รัตติพร โกสุวินทร์ คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
2 อาจารย์ ดร.สุนิสา สงสัยเกตุ คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
3 ผศ.ดร.ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :   
ภาคการศึกษาที่ 2 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่ม ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
ภาคทฤษฎี ห้อง 301  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาคปฏิบัติ ห้องปฏิบัติการ 421 ช้ัน 4 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

15 กันยายน 2564 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับชีววิทยาและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของจุลินทรีย์ พันธุ
ศาสตร์ของจุลินทรีย์ การเรียกช่ือและการจำแนกประเภทของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การควบคุม
จุลินทรีย์ โรคที่เกิดจากจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทางการแพทย์ 
ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น ชีววิทยาพ้ืนฐานของเช้ือปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ความสัมพันธ์
ระหว่างโฮสต์และปรสิต การติดต่อ การระบาด การกระจายทางภูมิศาสตร์ พยาธิกำเนิดของโรคติดเช้ือปรสิต 
อาการ ภูมิคุ้มกันต่อโรคปรสิต การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือปรสิต และการ
วินิจฉัยโรคปรสิตทางห้องปฏิบัติการเบ้ืองต้น มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา มีความรู้และความเข้าใจใน
สาระสำคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ สามารถ
ศึกษา ค้นคว้า และประเมินข้อมูล แนวคิด หรือหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้ง ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

1. เพ่ือให้นิสิตมีองค์ความรู้ด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบ้ืองต้น 
2. เพ่ือให้นิสิตนำองค์ความรู้ด้านด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเบ้ืองต้นไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริม

สุขภาพทั้งระดับบุคคลและองค์กร 
2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

ปรับปรุงรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นปัจจบัุนตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ี
เก่ียวข้องกับภาวะสุขภาพ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
3. ผลการเรียนทีค่าดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcome) 
CLO รายละเอียด PLO วิธีการประเมิน 
CLO1 อธิบายชีววิทยา สรีรวิทยาพ้ืนฐาน กลไกการติด

เช้ือที่เกิดจากจุลินทรีย์และปรสิตที่สำคัญทาง
การแพทย์ รวมถึงวิธีการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมและทางการแพทย์ 

PLO
1,2 

1.ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี 
 

CLO2 จำแนกประเภทของจุลินทรีย์และปรสิตที่สำคัญ
ท า งก า รแ พ ท ย์  เ พ่ื อ ต ร วจ วิ นิ จ ฉั ย ท า ง
ห้องปฏิบัติการเบ้ืองต้น 

PLO
1,2,8 

1.ประเมินจากการสอบภาคปฏิบัติ
ทางด้านปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข 
2.ประเมินจากการสอบปฏิบัติการ
พ้ืนฐานทางจุลชีววิทยา: เทคนิคการ
แยกเช้ือบริสุทธ์ิ 
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนนิการ 

1. คำอธบิายรายวิชา  
 ชีววิทยาและสรีรวิทยาพ้ืนฐานของจุลินทรีย์ พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ การเรียกช่ือและการจำแนก

ประเภทของจุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ โรคท่ีเกิดจากจุลินทรีย์ การประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทางการแพทย์ ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาเบ้ืองต้น ชีววิทยาพ้ืนฐานของ
เช้ือปรสิตที่มีความสำคัญทางการแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และปรสิต การติดต่อ การระบาด การ
กระจายทางภูมิศาสตร์ พยาธิกำเนิดของโรคติดเช้ือปรสิต อาการ ภูมิคุ้มกันต่อโรคปรสิต การป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือปรสิต การวินิจฉัยโรคปรสิตทางห้องปฏิบัติการเบ้ืองต้น 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การสัมมนา/กรณีศึกษา 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(SDL) 

30 30 - 75 

3. ความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
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 จุลชีววิทยา
และปรสิตวิทยาเพ่ือ
การส่งเสริมสุขภาพ 

         

4. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
    2 ช่ัวโมง/สปัดาห์ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้อง

พัฒนา 
1.2  วิธีการสอน 1.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงเวลา  
 

1 . ก ำห น ด ระ เบี ย บ ก า ร เข้ า
ห้องเรียน การเข้าห้องสอบ  การ
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย 

1. บันทึกการเข้าห้องเรียนและ
ห้องสอบ และการส่งงานตาม
กำหนดเวลา 

2. มี จิตสาธารณ ะ  เสี ยสละเพ่ื อ
ส่วนรวม 

1. ฝึ ก ท ำ กิ จ ก ร ร ม จิ ต อ า ส า /
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมกลุ่มระหว่าง
การฝึกปฏิบัติการ 

1. ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน 
การอภิปราย การวางแผน การ
ปฎิบัติ การนำเสนอผลงาน และ
การสะท้อนคิดกิจกรรมในช้ัน
เรียนหรือการสอนออนไลน์ 

3. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - 
 

2. ความรู ้
2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 2.2  วิธีการสอน 2.3  วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป - - 
2. มี ค วาม รู้ แ ล ะค วาม เข้ า ใจ ใน
ศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

- - 

3. มีความรู้และความเข้ าใจใน
สาระสำคัญของศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
กับการส่งเสริมสุขภาพ สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

1. ฝึกปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา 
2. มอบหมายการปฏิบัติงานกลุ่ม
ย่อย 
3. นำเสนอข้อมูลหรือผลงาน และ
ร่วมปฏิบัติในชั้นเรียน 
 

1 . ประเมินจากผลงานกลุ่ ม 
(เอกสาร / รายงาน) 
2. ประเมินโดยแบบประเมินจาก
การนำเสนอการปฏิบัติ (วาจา
และสื่อ) โดยอาจารย์ 

4. สามารถพัฒนาความรู้และทักษะ
ปฏิบัติทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

1. ฝึกปฏิบัติการจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาและให้ร่วมกันเสนอ
แนวทางการนำองค์ความรู้ไปใช้ใน
การส่งเสริมสุขภาพ 
 

1. ประเมินโดยการสังเกตการให้
ความคิดเห็นเพ่ือต่อยอดองค์
ความรู้ที่ได้จากการฝึกปฏิบติ 
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการประเมินผล 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิด
ประโยชน์  
  

1. จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัตให้นิสิต
ฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียน 

1. ก ำ ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้
เกณฑ์ Rubrics ทุกรายวิชา 
 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบและ
แก้ไขปัญหาได้ 

- 
 

- 

3. ส าม า ร ถ ป ร ะ เมิ น  วิ พ าก ษ์  
สถานการณ์ ต่างๆ  โดยใช้ความรู้ 
เป็นฐาน 

- 
 

- 

4. เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

- - 

5. สามารถศึกษา ค้นคว้า และ
ป ระ เมิ น ข้ อ มู ล  แนวคิ ด  ห รื อ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

1. จั ด ก าร เรี ย น การสอน โดย
มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ข้ อ มู ล จ า ก แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ที่
หลากหลาย เช่น หนังสือ ตำรา 
บทความวิชาการ งานวิจัย 

1. ป ระ เมิ น จ ากก าร อ้ า ง อิ ง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตาม
หลั กและจรรยาบ รรณ ทาง
วิชาการ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา 

4.2  วิธีการสอน 4.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้ง 
ในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้ 

1. จัดกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้
นิสิตได้มีการทำงานในบทบาท
ผู้นำและผู้ตาม ได้แก่ การปฏิบัติ
และการนำเสนอผลการปฏิบัติ 

1.ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
การป ฏิบั ติ  (พฤติกรรมการ
ท ำ ง า น เป็ น ที ม แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ) โดยอาจารย์ 

2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

1. เลือกประเด็นที่เป็นปัญหาสังคม
และสิ่ งแวดล้อมให้ นิสิตเรียนรู้ 
และตระห นักถึ งผลกระทบที่
เกิดขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นให้คิดหา
วิธีที่จะมีส่วนร่วมรับผิดชอบใน 
การแก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจาก ตัว
นิสิตเอง 

1. ป ร ะ เมิ น โด ย ก า ร สั ง เก ต
พฤติกรรมของนิสิตระหว่างฝึก
ปฏิบัติการในการรับผิดชอบดูแล
ความสะอาดและความปลอดภัย
จากเช้ือจุลลินทรีย์ที่ ใช้ในการ
ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ใ ห้ ป น เ ป้ื อ น ใ น
สิ่งแวดล้อม 
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3. ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ
สถานการณ์ต่างๆ 

- - 

4. สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของ
ตนเองอย่างต่อเน่ือง 

- - 

1. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.2 วิธีการสอน 
 

5.3  วิธีการประเมินผล 
 

1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข 
เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็น
ปัญหา 

- 
 

- 
 

2. ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

1. ฝึกการใช้ทักษะสื่อสารเพ่ือ
นำเสนอผลปฏิบัติการทางด้านจุล
ชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

1. ป ร ะ เมิ น จ า ก ก า ร ส อ บ
ภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
2. ป ระ เมิ น จ ากคุณ ภ าพ จาก
รายงาน ที่แสดงถึงความสามารถ
ใน การสื่อสาร 

3. สามารถใช้ เทคโนโล ยีใน  การ
สืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และเลือก
ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

- - 
 

 
6. ทักษะพสิัย (ไม่ประเมิน) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน  

สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 12 ม.ค. 65 08.30-12.30 แนะนำวิชา  
1.ช้ีแจง
กระบวนการเรียน
การสอน การวัด
และประเมินผลการ
เรียน  
2.ช้ีแจงการใช้
ห้องปฎิบัติการ 
- บทนำและ
ขอบเขตของวิชาจุล
ชีววิทยา 
- ชีววิทยาและ
สรีรวิทยาพ้ืนฐาน
ของจุลินทรีย์ 
 
สัณฐานวิทยาและ
โครงสร้างของ
แบคทีเรีย เช้ือรา 
และไวรัส 
การเรียกช่ือ การจัด
จำแนกลักษณะ
และการจัดแบ่ง
หมวดหมู่ของ
จุลินทรีย์ 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ช้ีแจงข้อปฏิบัติ
ในการเรียน
เน้ือหารายวิชา  
บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 

Power 
point, 
Video ใน 
SWU 
Moodle 

ผศ.ดร.ภัทธกร  
 
 
 

2 19 ม.ค. 65 08.30-11.30 พันธุศาสตร์ของ
จุลินทรีย์ 
การสืบพันธ์ุและ

3     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์

Power 
point, 
Video ใน 

ผศ.ดร.ภัทธกร  
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย เช้ือ
รา และไวรัส 

ใน SWU 
Moodle 
 

SWU 
Moodle 

11.30-12.30 ปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ทางจุลชีววิทยา:  
1.การใช้จุลทรรศน์ 
2.ศึกษาลักษณะ
โครงสร้างทั่วไปของ
จุลินทรีย์ 

 1    ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาการใช้
กล้องจุลทรรศน์
และลักษณะ
โครงสร้างทั่วไป
ของจุลินทรีย์
ร่วมกัน 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 
3.กล้อง
จุลทรรศน์ 
4.ตัวอย่าง
จริง 

ผศ.ดร.ภัทธกร  
อ.ดร.รัตติพร   
 

3 26 ม.ค. 
65 

08.30-10.30 การเพาะเลี้ยง
แบคทีเรีย 
- การตรวจสอบ
จุลินทรีย์ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ 

2     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 

Power 
point, 
Video ใน 
SWU 
Moodle 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
 

10.30-12.30 ปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ทางจุลชีววิทยา: 
เตรียมการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ 

 2    ฝึกปฎิบัติการ
เพาะเลี้ยง
จุลินทรีย์ 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร 

4 2 ก.พ. 65 08.30-12.30 ปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ทางจุลชีววิทยา: 
ศึกษาวิธีการย้อมสี
เช้ือแบคทีเรียทั่วไป 
(การย้อมสีแกรม) 
และศึกษาลักษณะ
ต่างๆ ของเช้ือรา 
(yeast และ 
hyphae) และไวรัส 

 4    ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาวิธีการ
ย้อมสีเช้ือ
แบคทีเรียทั่วไป 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 
3.กล้อง
จุลทรรศน์
4.ตัวอย่าง
จริง 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร  

5 9 ก.พ. 65 08.30-10.30 โรคที่เกิดจาก
จุลินทรีย์ 

2     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน

Power 
point, 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
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สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

- การควบคุม
จุลินทรีย์โดยใช้
กายภาพและ
สารเคม ี

ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 
 

Video ใน 
SWU 
Moodle 

10.30-12.30 ปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ทางจุลชีววิทยา: 
ศึกษาวิธีการ
ควบคุมจุลินทรีย์
โดยใช้ ความร้อน 
และสารเคม ี
(Disinfectant 
Antiseptic และ 
Antibiotic) 

 2    ฝึกปฏิบัติการ
ศึกษาวิธีการ
ควบคุมจุลินทรีย์
โดยใช้ ความ
ร้อน และ
สารเคมี 
(Disinfectant 
Antiseptic 
และ 
Antibiotic) 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 
 

 

6 23 ก.พ. 
65 

08.30-12.30 การประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์เพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ (1) 
      > จลุินทรีย์
ประยุกต์ในการ
บำบัดสิ่งแวดล้อม 
เช่น จุลินทรีย์ใน
การบำบัดน้ำเสีย 
      > 
Bioremedication 
ทำความสะอาด
สารพิษใน
สิ่งแวดล้อม เช่น 
crude oil, 
Cyanide, Methyl 
mercury ฯลฯ 
      > Biocontrol 

4     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 

point, 
Video ใน 
SWU 
Moodle 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 10 

 

สัป
ดา

ห์ท
ี ่

วันที ่ เวลา หัวข้อ 

บร
รย

าย
 

ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

(เช่น Bacillus 
thruringiensis 
ควมคุมแมลง
ศัตรูพืช) 
      > ควบคมุ
สมดุลธรรมชาติใน
การย่อยสลาย
อินทรีย์วัตถุ ฯลฯ 
การประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์เพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ (2) 
      > จลุินทรีย์กับ
ยา 
      > แบคเทอริ
โอเฟจและการ
ประยุกต์ใช้ในการ
ผิวเคลือบวัสดุ
ทางการแพทย์ 

      > อาหาร
เสริมและ
Probiotics ฯลฯ 

7 2 มี.ค. 65 08.30-12.30 ปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ทางจุลชีววิทยา: 
ประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ 
Probiotic ในการ
ผลิตโยเกริต 

 4    ฝึกปฏิบัติการ
ร่วมกัน 
(บูรณาการวิจัย 
การผลิตโยเกิร์ต
จากน้ำนมข้าว
สินเหล็ก) 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 
 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร  
 

8 11 มี.ค. 
65 

08.30-10.30 ปฏิบัติการพ้ืนฐาน
ทางจุลชีววิทยา: 
เทคนิคการแยกเช้ือ
บริสุทธ์ิ 

 2    เอกสาร
ปฏิบัติการการ
แยกเช้ือบริสุทธ์ิ 
 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร  
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สัป
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ปฏิ
บัติ
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สอ
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กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

9 16 มี.ค. 
65 

08.30-10.30 สอบกลางภาค: 
หัวข้อจุลชีววิทยา 

   2    ผศ.ดร.ภัทธกร 
 

10.30-12.30 สอบปฏิบัติการ
กลางภาค: หัวข้อ
จุลชีววิทยา 

    2   ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร  

10 23 มี.ค. 
65 

08.30-10.30 บทนำปรสิตวิทยา
ทางสาธารณสุข 
 

3     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 

Power 
point, 
Video ใน 
SWU 
Moodle 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
 

10.30-12.30 ปฎิบัติการ: 1.
ตัวอย่างส่งตรวจ
วินิจฉัยปรสิตและ
วิธีการเก็บตัวอย่าง
ชนิดต่างๆ 
2.การวัดขนาด
ปรสิต 

 1    ฝึกปฎิบัติการ: 
1.การเตรียมวอ
ย่างส่งตรวจ
วินิจฉัยปรสิต
และวิธีการเก็บ
ตัวอย่างชนิด
ต่างๆ 
2.การวัดขนาด
ปรสิต 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 
3.กล้อง
จุลทรรศน์
4.ตัวอย่าง
จริง 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร  
 

11 30 มี.ค. 
65 

08.30-10.30 พยาธิตัวกลม 
 

2     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 
ฝึกปฏิบัติการ
ร่วมกัน 

Power 
point, 
Video ใน 
SWU 
Moodle 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
 

10.30-12.30 ปฎิบัติการ:ปฎิบัติ
การพยาธิตัวกลม 

 2    ปฎิบัติการ
ตรวจหาพยาธิ
ตัวกลม 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 
3.กล้อง

ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร 
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กิจกรรมการ
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สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

จุลทรรศน์
4.ตัวอย่าง
จริง 

12 8 เม.ย. 65 08.30-10.30 พยาธิตัวตืด 
 

2     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 

Power 
point, 
Video ใน 
SWU 
Moodle 

อ.ดร สุนิสา 
 

10.30-12.30 ปฎิบัติการ: ปฎิบัติ
การพยาธิตัวตืด 

 2    ปฎิบัติการ
ตรวจหาพยาธิ
ตัวตืด 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 
3.กล้อง
จุลทรรศน์
4.ตัวอย่าง
จริง 

อ.ดร สุนิสา 
ผศ.ดร.ภัทธกร 
 

13 20 เม.ย. 
65 

08.30-10.30 พยาธิใบไม้ 
 

2     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 
การเรียนการ
สอนแบบ 
Active 
learning (PBL) 

Power 
point, 
Video ใน 
SWU 
Moodle 

ผศ.ดร.ภัทธกร 

10.30-12.30 ปฎิบัติการ: ปฎิบัติ
การพยาธิใบไม้ 

 2    ปฎิบัติการ
ตรวจหาพยาธิ
ใบไม ้

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 
3.กล้อง
จุลทรรศน์

ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร 
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ปฏิ
บัติ

 
สัม
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า 

สอ
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รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

4.ตัวอย่าง
จริง 

14 27 เม.ย. 
65 

08.30-10.30 โปรโตซัวและ
อะมีบา 
 

2     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 

Power 
point, 
Video ใน 
SWU 
Moodle 

อ.ดร.รัตติพร  
ผศ.ดร.ภัทธกร 

  10.30-12.30 ปฎิบัติการ: ปฎิบัติ
การกลุ่มโปรโตซัว
และอะมีบา 

 2    ปฎิบัติการ
ตรวจหากลุ่ม
โปรโตซัวและ
อะมีบา 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 
3.กล้อง
จุลทรรศน์
4.ตัวอย่าง
จริง 

อ.ดร.รัตติพร 
ผศ.ดร.ภัทธกร 
 
 

15 29 เม.ย. 
65 

08.30-10.30 สปอโรซัวและ
มาลาเรีย 
 

2     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 
ฝึกปฏิบัติการ
ร่วมกัน 
การเรียนการ
สอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

Power 
point, 
Video ใน 
SWU 
Moodle 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
 

10.30-12.30 ปฎิบัติการ:สปอโร
ซัวและมาลาเรยี 

 2    ปฎิบัติการ
ตรวจหากลุ่มส
ปอโรซัวและ
มาลาเรีย 

1.เอกสาร
ฝึกปฎิบัติ
การ 
2.ใบงาน 
3.กล้อง
จุลทรรศน์

ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร 
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ปฏิ
บัติ

 
สัม

มน
า 

สอ
บบ

รร
ยา

ย 
สอ

บป
ฏิบ

ัติ 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

สื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

4.ตัวอย่าง
จริง 

16 6 พ.ค. 65 08.30-10.30 กีฏวิทยาทาง
สาธารณสุขและ
สัตว์มีพิษทาง
การแพทย์ 
 

2     บรรยายเน้ือหา
ผ่านการสอน
ระบบออนไลน์
ใน SWU 
Moodle 
ฝึกปฏิบัติการ
ร่วมกัน 

Power 
point, 
Video ใน 
SWU 
Moodle 

อ.ดร.รัตติพร 
 

10.30-12.30 ปฎิบัติการ:ปฎิบัติ
การกีฏวิทยาทาง
การแพทย์และสัตว์
มีพิษทางการแพทย์ 

 2      อ.ดร.รัตติพร 
ผศ.ดร.ภัทธกร 
 

17 11 พ.ค. 
65 

08.30-10.30 สัมมนา:ปรสิตวิทยา
ทางสาธารณสุข 

  2   สัมมนา:ปรสิต
วิทยาทาง
สาธารณสุขใน
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

เอกสาร
การ
สัมมนา 

ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร  

18 18 พ.ค. 
65 

08.30-10.30 สอบปลายภาค: 
หัวข้อปรสิตวิทยา
ทางสาธารณสุข 

   2    ผศ.ดร.ภัทธกร 
 

10.30-12.30 สอบปฏิบัติการ
ปลายภาค: ปฎิบัติ
การทางด้านปรสิต
วิทยาทาง
สาธารณสุข 

    2   ผศ.ดร.ภัทธกร 
อ.ดร.รัตติพร  

 
 
 
 
 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 15 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้   

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการ สัปดาห ์ สัดส่วน รวม 

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

สอบกลางภาค 9 35 70 

สอบปลายภาค 18 35 

2 (2.4, 5.2) 2.3, 3.1, 
3.5 

สอบปฏิบัติการจุลชีววิทยา 9 5 10 
สอบปฏิบัติการปรสิตวิทยา 18 5 

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

รายงานกลุ่ม  3, 7, 11, 17 10 10 

4 (4.2) 1.1, 4.1 รายงานรายบคุคล  4, 10 10 10 

 
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ : 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน ร้อยละ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม - กำหนดเกณฑ์มาตรฐานใน การประเมินพฤติกรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมความซื่อสตัย์และ การตรงต่อเวลาในการ
เข้าช้ันเรียน      
- การทำรายงาน และการสอบ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีวินัย การปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยและข้อตกลงในช้ันเรียน เช่น การแต่งกาย 
- ประเมินการตรงต่อเวลาในเรื่อง การเข้าห้องเรียน ห้อง
สอบ การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย การทำกิจกรรม 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน การอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 

10 

2. ด้านความรู้ - กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ 
Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- ประเมินผลจากการสังเกตการตอบคำถามและการ

40 



มคอ. 3 

คณะกายภาพบําบดั   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 16 

 

อภิปรายในช้ันเรียน 
3. ด้านทักษะทางปัญญา - กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ 

Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงานที่แสดงถึงการค้นคว้า
ความรู้เพ่ิมเติม การเลือกรับขอ้มูลข่าวสาร และการคิดอย่าง
มีเหตุผลและเป็นระบบ 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการ
สะท้อนคิดกิจกรรมในช้ันเรียน 

30 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ 
Rubrics ทุกรายวิชา 
- สังเกตพฤติกรรม ทีแ่สดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการสะท้อน
คิดกิจกรรมในช้ันเรียน 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงความร่วมมือ
ใน การวางแผน การปฏิบัติ และ การแก้ปัญหา 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

15 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้เกณฑ์ 
Rubrics ทุกรายวิชา 
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน ที่แสดงถึงการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลัก
และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

5 
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เกณฑ์การพิจารณาตัดเกรด : 
1. ใช้การประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ดังน้ี 

ระดับคะแนน ระดับเกรด ระดับคะแนน 
80.0 – 100 A 4 
75.0 – 79.9 B+ 3.5 
70.0 – 74.9 B 3 
65.0 – 69.9 C+ 2.5 
60.0 – 64.9 C 2 
55.0 – 59.9 D+ 1.5 
50.0 – 54.9 D 1 
0.0 – 49.9 E 0 

 
2. นิสิตต้องได้คะแนนการสอบภาคทฤษฏีมากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนภาคปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 60 จึง

จะถือว่าสอบผ่าน 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
หนังสือ / ตำราอ่านเพิ่มเติม :    

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. Leventhal R, Chealdle RF. Medical Parasitology. 5th ed. FA Davis Company, 
Philadelphia USA, 2002. 

4. ประยงค์ ระดมยศและอัญชลี ต้ังตรงจิตร. เอกสารประกอบการสอนปรสิต 2. คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนเก่น. 2559. 

2. เอกสารและขอ้มูลสำคัญ 
- 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนำ 
-  จริยา ชมวารินทร์, กิตติพันธ์ เสมอพิทักษ์ และนเรศ วโรภาสตระกูล. แบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์. 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2542 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1. สังเกตปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน กับ ผู้เรียน การมีส่วนร่วมในการซักถาม อภิปราย  
2. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาในแบบประเมินที่สาขาวิชา  

จัดทำขึ้น 
3. การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา (ปค 003) 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การสังเกตการสอนของผู้สอน โดย ทีมผูร่้วมสอน  
2. ผลการสอบ และผลงานจากการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย 
3. การทวนสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. จัดทำคลิปการสอนในหัวข้อต่างๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือช่วยนิสิตในการทบทวนบทเรียนได้ดีขึ้น 
2. การใช้เกม์ฟิเคช่ันมาช่วยออกแบบกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และทวนทวน ก่อนและหลังเรียน 

ทำให้นิสิตจดจำและเข้าใจประเด็นสำคัญได้มากขึ้น 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
การทวนสอบจากการตรวจผลการประเมินการให้คะแนน/เกรดกับข้อสอบ  และรายงาน โดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ปรับปรุงรายวิชาทุกปีตามผลการสัมมนา 
2. ปรับปรุงรายวิชาตามรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 


