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 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ รหัสวิชา สพปส 330 
ภาษาอังกฤษ Veterinary Microbiology VSPA330 

๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๔ (๔-๐-๘)       
  (ทฤษฎี ๔ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๘ ชม. /สัปดาห์)  
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๑. อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา ใจชื้น    ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

                  โทรศัพท ์๐-๒๔๔๑-๕๒๔๒ ต่อ ๑๕๑๔   E-mail: kridsada.cha@mahidol.edu 
๒. อ.ดร.สพ.ญ.นทิตา ภูมิธนากรณ์   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

                  โทรศัพท ์๐-๒๔๔๑-๕๒๔๒    E-mail: nathita.phu@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน 

๑. รศ.ดร.น.สพ.วิทวัช    วิริยะรัตน์    ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
                  โทรศัพท ์๐-๒๔๔๑-๕๒๔๒  ต่อ ๑๕๐๖   E-mail: witthawat.wir@mahidol.ac.th 
 ๒. อ.ดร.น.สพ.กฤษฎา    ใจชื้น    ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
                  โทรศัพท ์๐-๒๔๔๑-๕๒๔๒  ต่อ ๑๕๑๔  E-mail: kridsada.cha@mahidol.edu 

๓. ผศ.ดร.น.สพ.นรสุทธิ์     บางภูมิ    ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
                  โทรศัพท ์๐-๒๔๔๑-๕๒๔๒  ต่อ ๑๕๐๙  E-mail: norasuthi.ban@mahidol.edu 

๔. อ.ดร.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง    ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์         
        โทรศัพท ์๐-๒๔๔๑-๕๒๔๒  ต่อ ๑๕๐๕    E-mail: dulyatad.gro@mahidol.edu 
๕. อ.ดร.สพ.ญ.นทิตา ภูมิธนากรณ์   ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 
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                  โทรศัพท ์๐-๒๔๔๑-๕๒๔๒    E-mail: nathita.phu@mahidol.edu 
          
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

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

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
        วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต 
 
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  
        สพปส ๓๓๑  ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการสัตวแพทย์      
        สพปส ๓๓๒  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาทางการสัตวแพทย์    
 
๘.  สถานที่เรียน       คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราที่มี
ความส าคัญทางสัตวแพทย์ ทั้งในด้านของความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวเชื้อจุลชีพ การก่อโรค การป้องกันโรค การเก็บ
ตัวอย่างและสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและการท างานในอนาคต 
 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  
๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 

๑. อธิบายชนิด รูปร่าง ลักษณะ  การติดต่อ  การจ าแนกเชื้อ และเข้าใจถึงขบวนการเกิดโรคติดเชื้อ แบคทีเรีย เชื้อ
รา  และไวรัสที่ท าให้เกิดโรคในสัตว์และท่ีเกี่ยวกับการสาธารณสุขได้ 
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๒. อธิบายชนิดของแบคทีเรียก่อโรคในระบบอวัยวะต่างๆ ของสัตว์  ได้แก่  ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ 
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์  และระบบหมุนเวียนโลหิตได้ 
๓. อธิบายชนิดของเชื้อราที่ก่อโรคที่ผิวหนัง และพวกท่ีฉวยโอกาสท าให้เกิดโรค  รวมทั้งสารพิษจากเชื้อราที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ได้ 
๔. อธิบายชนิดของไวรัสก่อโรคในสัตว์ประเภทต่างๆ  โค  กระบือ แพะ แกะ สุกร  สัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว ม้า) สัตว์
ปีก (ไก ่ เป็ด) สัตว์ป่า สัตว์น้ า และสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษได้อย่างถูกต้อง 
๕. อธิบายวิธีวินิจฉัยโรค วิธีปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนหรือการติดเชื้อจุลินทรีย์ และวิธีเก็บและส่งตัวอย่าง
เพ่ือการเพาะเลี้ยงเชื้อ 

๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   

๑.  CLO1 อธิบายสาเหตุของโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ราและไวรัส   รวมถึงอธิบายพยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การ
วินิจฉัยโรคและการรักษาโรค ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยของสัตว์ที่เลี้ยงในประเทศไทย ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ (๑-๕)  
๒.  CLO2 ประเมินความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรคในสัตว์ และเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีสาเหตุมาจาก เชื้อแบคทีเรีย รา และ
ไวรัส และเตรียมแผนป้องกันอันตรายจากตัวเชื้อก่อโรค ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 
๑๖ (๑-๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑(๔) 
๓.  CLO3 ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่จะให้ผู้อื่นตรวจสอบ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการดูแลสุขภาพสัตว์ และการสาธารณสุข   ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔     
๔.  CLO4 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านจุลชีววิทยาที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (lifelong learning)  
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หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) ในการก่อ ความสามารถ การเจริญเติบโต สมบัติทางชีวเคมี โครงสร้าง กายสัณฐานวิทยา การจ าแนก

การท าไร้ ปฏิบัติการเทคนิคการวินิจฉัยโรคในห้อง โรคที่ส าคัญทางสาธารณสุข และไวรัสในสัตว์ เชื้อรา โรคของแบคทีเรีย
และการเก็บตัวอย่าง เทคนิคปลอดเชื้อ เชื้อ 

(ภาษาอังกฤษ) Classification, morphology, structure, biochemical properties; the growth, and 
pathogenicity of bacteria, fungi and virus in animals, diseases related to public health; laboratory diag-
nostic techniques, sterilization, aseptic techniques and specimen collections 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 ๖๐ ๐ ๑๒๐ 

 
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ  หรืออาจารย์ประจ าวิชา  ได้โดยตรงในกรณีท่ีต้องการค าปรึกษา ในกรณี
ไม่เร่งด่วน สามารถติดต่อได้ที่ชั้น ๕ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.  ในกรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อผ่านทาง e-mail ที่ระบุเอาไว้ใน มคอ.๓  
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หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 

 
๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑.  CLO1 อธิบายสาเหตุของโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ราและไวรัส   รวมถึงอธิบายพยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การ
วินิจฉัยโรคและการรักษาโรค ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยของสัตว์ที่เลี้ยงในประเทศไทย ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
สัตวแพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ (๑-๕)  
๒.  CLO2 ประเมินความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรคในสัตว์ และเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีสาเหตุมาจาก เชื้อแบคทีเรีย รา และ
ไวรัส และเตรียมแผนป้องกันอันตรายจากตัวเชื้อก่อโรค ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ 
๑๖ (๑-๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑(๔) 
๓.  CLO3 ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่จะให้ผู้อื่นตรวจสอบ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขภาพสัตว์ และการสาธารณสุข   ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔       
๔.  CLO4 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านจุลชีววิทยาที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(lifelong learning)   

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
รายวิชา   
  

 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ/สาธิต 
สอบข้อเขียน/น าเสนอ/ผลงานกลุ่ม/ ส่ง

รายงาน/การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 CLO2 บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/ให้น าเสนอ 
สอบข้อเขียน/น าเสนอ/ผลงานกลุ่ม/ ส่ง

รายงาน/การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 CLO3 บรรยาย/อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

CLO4 
บรรยาย/มอบหมายงานกลุ่ม/อาจารย์ประพฤติตนเป็น

แบบอย่าง 
ผลงานกลุ่ม/สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 

 



 

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต                                                           ระดับปริญญา    ☑ ตร ี⬜  ป.บัณฑิต  ⬜  โท  ⬜  ป.บัณฑิตช้ันสูง  ⬜  เอก                      
ชื่อรายวิชาจุลชวีวิทยาทางการสัตวแพทย์                                                   คณะ/วิทยาลยั คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
รหัสวิชา สพปส ๓๓๐                                                                          ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต ์

6 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑. แผนการสอน    

สัปดาห์ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 

จ านวน ชม. 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน/สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน กิจกรรม 

ในช้ันเรียน 
ฝึกปฏิบัต ิ

๑ - Introduction to Veterinary Microbiology 
(General Morphology, Structure and 
Function of Bacteria) 
- General Bacterial Classification & Tax-
onomy  
Growth and Reproduction of Bacteria 
- Bacterial Genetics and Metabolism 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.ดุลยทรรศน ์
อ.นทิตา 
 
 

๒ - Natural Distribution of Bacteria and Bac-
terial Pathogenesis 
- Antibiotics and Their Resistance of Bac-
teria 
Sterilization and Disinfection 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.นทิตา 
อ.กฤษฎา 

๓ - Gram Positive Bacteria of Veterinary 
Importance (I)  
- Gram Positive Bacteria of Veterinary 
Importance (II) 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.นทิตา 

๔ - Acid Fast Bacteria of Veterinary Im-
portance 
- Gram Negative Bacteria of Veterinary 

๔ - (๑) บรรยาย/ ใหต้อบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 

อ.กฤษฎา 
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Importance (I) group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

๕ - Gram Negative Bacteria of Veterinary 
Importance (II) 
- Gram Negative Bacteria of Veterinary 
Importance (III) 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.นรสุทธ์ิ 
อ.ดุลยทรรศน ์

๖ - Rickettsia, Chlamydia and Mycoplasma 
- General Properties of Virus 
- Viral Taxonomy and Viral Replication 
- Subviral Pathogen and Other Viral-Like 
Infectious Agent 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.นทิตา 
อ.วิทวัช 

๗ - Viral Pathogenesis 
Host Defense Mechanism to Viral Infec-
tion 
- Immune Evasion of  
Virus 
- DNA virus 1 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.วิทวัช 

๘ - DNA virus2 
- DNA virus 3 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 

อ.วิทวัช 
อ.ดุลยทรรศน ์
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แบบทดสอบ ค้นคว้า 

๙ - RNA virus 1 
- RNA virus 2 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.กฤษฎา 

๑๐ - RNA virus 3 
- RNA virus 4 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.นรสุทธ์ิ 

๑๑ - RNA virus 5 
- RNA virus 6 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.ดุลยทรรศน ์

๑๒ - Reverse transcriptase  
viurs  
- Aquatic virus 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.กฤษฎา 

๑๓ - Introduction of Veterinary Mycology 
- Superficial mycoses and Dermato-

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม

อ.นรสุทธ์ิ 
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phytes ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

๑๔ - Subcutaneous and systemic mycoses 
- Emerging Fungi and  
Mycotoxicoses 

๔ - (๑) บรรยาย/ ให้ตอบ
ค าถามสั้นๆ ระดม
ความคิด และ Buzz 
group 
(๒) มอบหมายงาน
กลุ่ม/ตอบค า ถาม 
แบบทดสอบ ค้นคว้า 

อ.ดุลยทรรศน ์

๑๕ Seminar ๔ - มอบหมายงานกลุม่ 
ค้นคว้าและน าเสนอ 

อาจารย์ประจ า
รายวิชา 

                  รวม ๖๐ -   

 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

    ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการสังเกต
พฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน (feedback) 
เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อสิ้นสุดการ
เรียนการสอน 
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ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายสาเหตุของโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ราและไวรัส   
รวมถึงอธิบายพยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การ
วินิจฉัยโรคและการรักษาโรค ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย
ของสัตว์ที่เลี้ยงในประเทศไทย ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ (๑-๕)  

สอบข้อเขียน ๔๐ ๕๗ 

น าเสนอ ๕ 

ผลงานกลุ่ม ๕ 

ส่งรายงาน ๕ 

การมีส่วนร่วมในชั้น เรียน ๒ 

CLO2 ประเมินความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรคในสัตว์ และเชื้อ
โรคสัตว์สู่คนที่มีสาเหตุมาจาก เชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส 
และเตรียมแผนป้องกันอันตรายจากตัวเชื้อก่อโรค ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ 
(๑-๕) ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑(๔) 

สอบข้อเขียน ๒๐ ๓๓ 

น าเสนอ ๕ 

ผลงานกลุ่ม ๕ 

ส่งรายงาน ๒ 

การมีส่วนร่วมในชั้น เรียน ๑ 

CLO3 ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่จะให้ผู้อ่ืนตรวจสอบ 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขภาพสัตว์ และการสาธารณสุข   ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๔       

สังเกตพฤติกรรม ๕ ๕ 

  

CLO4 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านจุลชีววิทยาที่ทันสมัยได้ 
ด้วยตนเองซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(lifelong learning)   

ผลงานกลุ่ม ๔ ๕ 

สังเกตพฤติกรรม ๑ 

รวม  ๑๐๐ ๑๐๐ 
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(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่มตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

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

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีท่ีตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือ ปฏิบัติงานเพิ่มเติมนั้น  

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 จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมโดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิมให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ ์ I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

  หากนักศึกษามีข้อสงสัย ข้องใจ หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ  คณะสัตว

แพทยศาสตร์ โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา  หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะเสนอ

เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไปและหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการสืบ

ข้อเท็จจริงจะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการต่อไป 

 
หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts)   

1)Songer JG, Post KW. Veterinary Microbiology: Bacterial and Fungal Agents of Animal Disease. 
Elsevier Health Sciences; 2007.  

2)Madigan MT, Martinko JM, Dunlap PV, Clark DP. Brock Biology of Microorganisms.  12th ed. Ben-
jamin Cummings; 2008.  

3)Maclachlan NJ, Dubovi EJ, editors. Fenner’s Veterinary Virology, Fourth Edition. 4th   ed. Academ-
ic Press; 2010.  
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4)Quinn PJ, Markey BK, Carter ME, Donnelly WJ, Leonard FC. Veterinary Microbiology and Microbial 
Disease. 2nd ed. Wiley-Blackwell; 2011.  

5)Markey B, Leonard F, Archambault M, Cullinane A, Maguire D. Clinical Veterinary Microbiology 
2nd ed. Mosby Ltd; 2013.  

6)Carroll KC, Pfaller MA, Landry ML, McAdam AJ, Patel R, Richter SS, Warnock DW. Manual of Clini-
cal Microbiology. 11st ed. ASM Press; 2015. 
 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
      ผลงานตีพิมพ์เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลชีพในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติในฐานข้อมูล ISI และ SCOPUS 
๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

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 
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๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(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 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๐ R 
P 

R 
 

P 
 

P R P 
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ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา) สพปส ๓๓๐ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

CLO1 อธิบายสาเหตุของโรคติดเชื้อ
แบคทีเรีย ราและไวรัส   รวมถึงอธิบาย
พยาธิก าเนิด อาการทางคลินิก การ
วินิจฉัยโรคและการรักษาโรค ซึ่งเป็นปัญหา
ที่พบได้บ่อยของสัตว์ที่เลี้ยงในประเทศไทย 
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 
พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ (๑-๕)  

1.2 2.4 
2.5 

   6.1 7.3  

CLO2 ประเมินความเสี่ยงจากเชื้อก่อโรค
ในสัตว์ และเชื้อโรคสัตว์สู่คนที่มีสาเหตุมา
จาก เชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส และ
เตรียมแผนป้องกันอันตรายจากตัว เชื้อก่อ
โรค ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย ์พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๖ (๑-๕) ข้อ ๒๐ 
และข้อ ๒๑(๔) 

1.2   4.2 
4.3 

 6.1 7.3  

CLO3 ตรวจสอบตนเอง และยินดีที่จะให้
ผู้อื่นตรวจสอบ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การปรับปรุง ประสิทธิภาพในการดูแล
สุขภาพสัตว์ และการสาธารณสุข   ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๔       

       8.1 
8.2 

CLO4 สืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านจุล
ชีววิทยาที่ทันสมัยได้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดง
ถึงการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (life-
long learning)   

1.1     6.1   
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ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์ และศาสตร์อ่ืนๆ เพ่ือ
บริการสุขภาพสัตว์ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
วิชาชีพสัตวแพทย์ 

1.1 แปลผลข้อมูลที่รวบรวมได้จากการซักประวัติ ผลการตรวจร่างกาย 
ภาพทัศนวินิจฉัยและผลทางห้องปฏิบัติการ เพ่ือการวินิจฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้อง 
1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง โดย
การประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์ 

PLO2 ท าหัตถการข้ันพ้ืนฐานทางสัตว 
แพทย์ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

2.4 เก็บ รักษา และขนส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจทางห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.5 ชันสูตรซากสัตว์เพ่ือการวินิจฉัยโรคหรือหาสาเหตุการตายได้อย่าง
ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตวแพทย์ 

PLO4 จัดการสุขภาพสัตว์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อคนและสิ่งแวดล้อม 

4.2 วิเคราะห์ความเสี่ยงจากสิ่งอันตรายที่ก่อให้เกิดโรคและการปนเปื้อน
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากสัตว์ได้ 
4.3 ประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เก่ียวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ได้ 

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบ 
ค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา
อย่าง เป็นระบบเพื่อพัฒนาตนเอง 

6.1 เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 

PLO7 สื่อสารกับผู้ร่วมงาน เจ้าของสัตว์ 
และชุมชนด้วยรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือจัดการ
สุขภาพสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.3 ให้ค าแนะน าหลักการป้องกันโรค หลักโภชนาการ และสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างถูกต้อง 

PLO8 ประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่โดย
รักษาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
แห่งวิชา ชีพการสัตวแพทย์ 

8.1 ประพฤติตนโดยรักษาคุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
การเป็นสัตวแพทย์ 
8.2 ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ รหัสวิชา สพปส ๓๓๐ 

ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ล าดับที่ วันท่ี เวลา หัวข้อ อาจารยผ์ู้สอน 

1 23 ก.ย. 63 9.40-10.30 Introduction to Veterinary Microbiology อ. ดุลยทรรศน ์

2 23 ก.ย. 63 10.40-11.30 Bacteria 1- Introduction of veterinary bacteriology อ. นทิตา 

3 23 ก.ย. 63 12.40-14.30 Bacteria 2 
- Classification and taxonomy 
- Growth and reproduction of bacteria 

อ. กฤษฎา 

4 23 ก.ย. 63 14.40-16.40 Bacteria 3- Natural distribution of bacteria and 
bacterial pathogenesis 

อ. นทิตา 

5 24 ก.ย. 63 8.40-10.30 Bacteria 4 
- Bacterial genetics and metabolism 
- Antibiotics and their resistance of bacteria 
- Sterilization and disinfection 

อ. กฤษฎา 

6 24 ก.ย. 63 10.40-12.30 Bacteria 5- Gram positive bacteria of veterinary 
importance 1 

อ. นทิตา 

7 24 ก.ย. 63 13.40-15.30 Bacteria 6- Gram positive bacteria of veterinary 
importance 2 

อ. นทิตา 

8 25 ก.ย. 63 8.40-10.30 Bacteria 7- Acid fast bacteria of veterinary 
importance 

อ. กฤษฎา 

9 25 ก.ย. 63 10.40-12.30 Bacteria 8- Gram negative bacteria of veterinary 
importance 1 

อ. กฤษฎา 

10 25 ก.ย. 63 13.40-15.30 Bacteria 9- Gram negative bacteria of 
veterinary importance 2 

อ. นรสุทธ์ิ 

11 28 ก.ย. 63 8.40-10.30 Bacteria 10- Gram negative bacteria of veterinary 
importance 3 

อ. ดุลยทรรศน ์
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17 

ล าดับที่ วันท่ี เวลา หัวข้อ อาจารยผ์ู้สอน 

12 28 ก.ย. 63 10.40-12.30 Bacteria 11- Rickettsia, Chlamydia, and Mycoplasma อ. นทิตา 

 7 ต.ค. 63 9.00- 12.00 สอบครั้งท่ี 1 หัวข้อแบคทีเรีย 1-6 และบทปฏิบตัิการที ่1-6  

 9 ต.ค. 63 9.00- 12.00 สอบครั้งท่ี 2 หัวข้อแบคทีเรีย 7-11 และบทปฏิบัติการที ่7-9  

13 12 ต.ค. 63 8.40-10.30 Myco1 
- General properties and classification of fungi 
- Growth and reproduction of fungi 
- Pathogenesis of fungi 

อ. นรสุทธ์ิ 

14 12 ต.ค. 63 10.40-12.30 Myco2- Cutaneous mycoses and subcutaneous 
mycoses 

อ. นรสุทธ์ิ 

15 12 ต.ค. 63 13.40-15.30 Myco3- Systemic mycoses and miscellaneous fungi อ. ดุลยทรรศน ์

16 14 ต.ค. 63 13.40-15.30 Virus1 
- General properties of virus 
- Viral taxonomy and viral replication 
- Subviral pathogen and other viral-like infectious 
agent 

อ. วิทวัช 

17 14 ต.ค. 63 15.40-17.30  Virus2 
- Viral pathogenesis 
- Host defense mechanism to viral infection 
- Immune evasion of virus 

อ. วิทวัช 

18 15 ต.ค. 63 8.40-10.30 Virus3- dsDNA 1- Adenoviridae, 
Papillomaviridae 

อ. วิทวัช 

19 15 ต.ค. 63 10.40-12.30 Virus4- dsDNA 2- Herpesviridae, Asfarviridae, 
Poxviridae 

อ. วิทวัช 

20 15 ต.ค. 63 13.40-15.30 Virus5- Retroviridae, Hepadnaviridae, Prion อ. วิทวัช 

21 15 ต.ค. 63 15.40-17.30 Virus6- ss(+) DNA – Circoviridae, Parvoviridae 
 

อ. ดุลยทรรศน ์
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ล าดับที่ วันท่ี เวลา หัวข้อ อาจารยผ์ู้สอน 

22 16 ต.ค. 63 8.40-10.30 Virus7- dsRNA 3- Birnaviridae, Reoviridae อ. กฤษฎา 

23 16 ต.ค. 63 10.40-12.30 Virus8- Viruses in aquatic animals อ. กฤษฎา 

24 16 ต.ค. 63 13.40-15.30 Virus9- ss(-) RNA 1- Bornaviridae, Bunyaviridae, 
Rhabdoviridae 

อ. นรสุทธ์ิ 
 

25 16 ต.ค. 63 15.40-17.30 Virus10- ss(-) RNA 2- Orthomyxoviridae อ. ดุลยทรรศน ์

26 19 ต.ค. 63 8.40-10.30 Virus11- ss(-) RNA 3- Paramyxoviridae อ. ดุลยทรรศน ์

27 19 ต.ค. 63 10.40-12.30 Virus12- ss(+) RNA 1- Flaviviridae, Piconaviridae  อ. กฤษฎา 

28 19 ต.ค. 63 13.40-15.30 Virus13- ss(+) RNA 2- Caliciviridae, Coronaviridae อ. นรสุทธ์ิ 

29-30 30 ต.ค. 63 8.40-12.30 Seminar in microbiology and immunology  อาจารย์ประจ า 
รายวิชา 

 2 พ.ย. 63 9.00-12.00 สอบครั้งท่ี 3 หัวข้อเช้ือรา 1-3 ไวรัส 1-5 และบทปฏิบตัิการที ่
10-12 

 

 3 พ.ย. 63 9.00-12.00 สอบครั้งท่ี 4 หัวข้อไวรัส 6-13  

 

 

 


