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รายละเอียดของรายวิชา 
          คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาศาสตรชีวภาพ 

ภาคการศ ึกษาท ี่ …2… ปการศ ึกษา …2564…. 

     มหาวิทยาลยั ั ห ัวเฉียวเฉลิมพระเกีย ี รติ 
 

 

 
 

 

หมวดท ี่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช ื่อรายว ิชา MS 3031 สัมนาทางว ิทยาศาสตรการแพทย 

2. จ ํานวนหนวยก ิต 1 หนวยกิต  (0-1/3-0) 

3. หลักสตูร และประเภทรายว ิชา ว ิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการแพทย) 

4. ภาคการศึกษา / ชัน้ปท ี่เร ียน ปรญิญาตรีช ั้นปท ี่ 3 

5. รายวิชาท ี่ตองเร ียนมากอน (Pre-requisite) - 

6. รายวิชาท ี่ตองเร ียนพรอมกัน (Co-requisites) - 
 

ช ื่ออาจารยผ ูร ับผ ิดชอบรายว ิชา  ผศ.เมตตา โพธ ิ์กลิน่  

ชื่ออาจารยผ ูร ับผ ิดชอบรวม รศ.ดร.บ ังอร ฉางทร ัพย  

ช ื่ออาจารยผ ูร ับผ ิดชอบรวม ผศ.ดร.อัญชล ี ชุมบ ัวทอง  

ช ื่ออาจารยผ ูร ับผ ิดชอบรวม ผศ.จนัเพ็ญ บางสาํรวจ 

ช ื่ออาจารยผ ูร ับผ ิดชอบรวม    อ.รังสมิา ใชเทียมวงศ

ช ื่ออาจารยผ ูร ับผ ิดชอบรวม อ.ภาส ิน ี สงวนส ิทธ ิ์ 

ช ื่ออาจารยผ ูร ับผ ิดชอบรวม อ.ระพ ีพ ันธ ุ ศิริเดช 

ช ื่ออาจารยผ ูร ับผ ิดชอบรวม อ.ศรมน สุท ิน 

7. สถานท่ีเรียน อาคารเรียนรวม            2- 403 

                 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

8. วันท่ีจดัท ําหร ือปร ับปร ุงรายละเอ ียดของรายวิชาคร ั้งลาสุด 28 ธันวาคม 2564 

       เน่ืองจากมีการแพรระบาดของไวรัส (covid-19) 
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     หมวดท่ี 2   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

 1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

             มีวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้ความดา้นสมัมนา โดยมีจุดประสงคด์งัน้ี  

 1) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสืบคน คนควาบทความ หรือเอกสารทางวิชาการท่ีสัมพันธกับหัวขอโครงงานพิเศษจากฐานขอมูล

ประเภตางๆ 

2)  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถอาน วิเคราะหบทความวิจัยเบ้ืองตน และสามารถเรียบเรียงขอมูลใหมีความเขาใจงาย และ

ถ ูกตองตามหล ักการ และรูปแบบการเขียนเอกสารทางว ิชาการ 

3) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถจดัทําสไสดเปนภาษาอังกฤษ ใชทักษะดานการพูด การใช

งานคอมพ ิวเตอร พรอมท ั้งใชท ักษะในการฟงและซักถามปญหาในการฟงสมัมนาทางว ิชาการ 

4)  เพ่ือเสริมสรางนักศึกษาในคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย “ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย กตัญ ู” 

แสดงออกถึงความม ีว ิน ัย ความร ับผ ิดชอบ เส ียสละ เปนแบบอยางท ี่ดีตอส ังคม  เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ

องคกรและสังคม 
5) เพ่ือเสริมสรางนักศึกษาดานการวิเคราะหปญหาที่ซับซอนและเสนอแนวทางแกไขท่ีสรางสรรค สามารถสรุปประเด็น 

และการสื่อสารท้ังการพูด การเขียนและเลือกใชรูปแบบการนําเสนอไดถูกตองเหมาะสม โดยสามารถใชภาษาไทยในการ

ส ื่อสารไดอยางมปีระส ิทธิภาพ 

2. ว ัตถุประสงคในการพ ัฒนา/ปร ับปร ุงรายว ิชา 
สงเสริมใหนักศึกษานําเสนอเปนภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมทักษะนักศึกษาในศตวรรษท่ี21 โดยเริ่มจากสวนของบทนํา  

เปนภาษาอ ังกฤษ และเรื่องท ี่นําเสนอใหมีความสัมพ ันธก ับหัวขอโครงงานพิเศษจากฐานขอมูลประเภทตางๆ 

 3. ผลล ัพธการเร ียนร ูระดับรายวิชา (Course-level learning outcomes: CLOs) 
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสืบคน คนควาบทความ หรือเอกสารทางวิชาการท่ีสัมพันธกับหัวขอโครงงานพิเศษ

จากฐานขอมูลประเภทตางๆ อาน วิเคราะหปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนวทางแกไขท่ีสรางสรรค สามารถสรุปประเด็น 

และการส ื่อสารท  ังการพูด การเขียนและเล ือกใชรูปแบบการนําเสนอไดถูกตองเหมาะสม โดยสามารถใชภาษาไทยในการ

สื่อสารไดอยางมีประส ิทธิภาพ 

หมวดท่ี 3 สว วนประกอบของรายว ิช ิชา 

1. ค ําอธ ิบายรายวิชา 

การนําเสนอบทความท่ีทันสมัยดานวิทยาศาสตรการแพทย จากการคนควาเอกสาร การทบทวน เอกสาร การ 

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล การสรางมโนทัศนลงสูการปฏิบัติ การนําเสนอและการอภิปราย รายงานการวิจัยดาน 

ว ิทยาศาสตรการแพทยท ี่สัมพ ันธก ับโครงงานพิเศษ 

2. จํานวนช ั่วโมงท ี่ใชในการเร ียนการสอน/ภาคการศ ึกษา (0-1/3-0) 

3. จ ํานวนช ั่วโมงตอส ัปดาหท ี่อาจารยใหค ําปร ึกษาและแนะน ําทางวิชาการเปนรายบ ุคคล 

อาจารยท่ีปรึกษารายวิชาจัดใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม ตามความตองการโดยไมจํากัดเวลา  

(ว ัน เวลา และสถานท ี่ นัดเปนกรณ ีไปตามแตท ี่น ักศึกษาและอาจารยสะดวก) 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนกัศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรูในมาตราฐานผลการเรียนรุแตละ

ดานใหขอมลูแตละดานดังนี ้

1)  เขียนผลการเรียนรูในแตละดาน  ซึ่งตองสอดคลองกับท่ีระบุในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ 

มาตรฐานผลการเรยีนรูจากหล ักสตูรสูรายว ิชา (Curriculum Mapping) 

2)  ระบ ุว ิธ ีการสอนท ี่ใชในการพ ัฒนาความรู/หรือท ักษะใน ขอ 1 

3)  ระบุวิธ ีวัดและประเมินผลรายวิชาท่ีสอดคลองกับประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน 

มาตรฐานผลการเรยีนรูคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
คุณธรรม จริยธรรม ที  

ตองพัฒนา 
ความร ู ท ักษะทางปญญา 

ท่ีตองพัฒนา 
ท ักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคลและ 

ความร ับผ ิดชอบ 

ทักษะการว ิเคราะหเชิง 

ตัวเลข การส ื่อสาร

และการใช เทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

. ทักษะการปฏ ิบ ัต ิงานดานวิชาช ีพ 

-มีคุณ ธรรม 6 ประการ ไดแก 

ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา 

ซื่อสัตย กตัญ ู และดําเนินชีวิต 

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 

-แสดงออกถึงความเสียสละ  

ความมีวินัย ความรับผิดชอบตอ 

ตนเองและส ังคม 

-เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ 

ตางๆ ขององคกรและส ังคม 

-สามารถนําความรูปรับใช 

ใหเหมาะสมกบัสถานการณ 

หรืองานร ับผ ิดชอบ 

-สามารถเชื่อมโยงความร ูใน 

รายวิชาท่ีเรียนกับงานดาน 

วิทยาศาสตรการแพทยหร ือ 

ดานการบริหารท ี่เกี่ยวของ 

-รู แ ล ะ เข า ใจ เกี่ ย ว กั บ 

ความกาวหนาทางวิชาการ 

ในรายวิชาท่ีเรียนหรือสาขา 

ท ี่เกี่ยวของ 

-ใฝเร ียน ใฝร ูและพัฒนา 

ตนเองอยางตอเนื่อง 

-สามารถแสวงหาความร ูดวย 

ตนเอง 

-สามารถวิเคราะห 

ส ังเคราะหต ีความและ ประ

เมินคาเพือ่การแกปญหา 

อยางสรางสรรคและน ําไปใช 

อยางมีว ิจารณญาณ 

-มีความร ิเร่ิมสรางสรรค 
ในการว ิเคราะหแกปญหา 
บนพ ื้นฐานของตนเอง 
และของกลุม 

-สามารถวางแผนและ 
ร ับผ ิดชอบการเร ยีนร ูเพื่อ 
พัฒนาตนเองและว ิชาชพี 

-ม ีวิจารณญาณในการใชวิธีการ 

หรือเทคโนโลย ีสารสนเทศใน 

การรวบรวมขอม ูล ประมวลผล 

แปลความหมาย และนําเสนอ 

ขอมูลสารสนเทศอยางถูกตอง 

และร ูเทาทัน 

-สามารถสรุปประเดน ็  และ 

สื่อสาร ท ั้งการพ ูดและการเข ียน 

และเลอืกใชร ูปแบบการนําเสนอ 

ได ถูกตองเหมาะสม 

-สามารถใช ภาษาไทยและ  

ภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

อยางเหมาะสม 

มีความสามารถในการประยุกต ใช  

ความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยหรือ 

ดานธุรกิจ ในการประกอบอาชีพ และ 

การคนควาวิจย ั 

 
 

(ขอ 1.1,1.2) 
 

(ขอ 1.3) 

 
 

(ขอ 2.2) 
 

(ขอ 2.3,2.4) 

 

 
(ขอ 3.1) 
 

(ขอ3.2,3.4) 

 

 
(ขอ 4.4) 

 
(ขอ 4.6) 

 

 
(ขอ 5.2,5.3) 

 
(ขอ 5.4) 

 

 

 
(ขอ 6.2) 

มาตรฐานผลการเรียนรู หล ักส ูตรเภสัชศาสตรบัณฑ ิต (ฉบับปร ับปรุง พ.ศ.2557) 
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 การพ ัฒนาผลการเร ียนร ูในมาตรฐานผลการเร ียนร ูแตละดาน ใหขอม ูลในแตละดาน ดังน ี้ 

1. ค ุณธรรม จริยธรรม ทต ี่ องพ ัฒนา วิธ ีการสอน วิธีการประเมินผล 
 มีคุณธรรม 6 ประการ ไดแก ขยัน อดทน 

ประหยัด เมตตาซ่ือสัตย กตัญ ู และดําเนิน 

ชีว ิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง(1.1) 

แสดงออกถึงความเสียสละ ความมีวินัย 

ความรับผ ิดชอบตอตนเองและส ังคม(1.2) 

 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ 

องคกรและส ังคม (ขอ 1.3) 

เนนผ ูเรียนเปนสําค ัญและทักษะการเรย ี นรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน collaboration/communicationโดย 
1) จัดกิจกรรมแลกเปลย ี่ นเร ียนร ูดานค ุณธรรม และว ิเคราะห 

ขาวสารดานค ุณธรรมระหวางผ ูสอนและนักศึกษา 2)ใหนัก

ศ ึกษารวมกันออกแบบเกย ี่ วกบัความมีว ินัยและความ 

รับผ ิดชอบเชน 

▪การร ักษาความสะอาดในหอ งเร ียน 

▪ารใชกระดาษreusedในการท ํารายงาน 

▪เขาเร ียนตรงเวลาและครบตามเกณฑ 

▪การรับผ ิดชอบสงงานครบถวนและตรงตอเวลา 

▪พฤติกรรมทีเ่หมาะสมในหองเร ียนเชนไมสงเส ียงดัง 

รบกวนผูอื่นปดเคร่ืองมอืส่ือสาร 

▪ไมทิ้งขยะในหองเร ียน รูจักการค ัดแยกขยะ และการใช 

จักรยานอยา งมีว ินัย ในการจอดและใชอยางร ูค ุณคา 

รับผ ิดชอบตอส ังคม 

3)ทําความเขาใจกับนักศ ึกษาเกี่ยวกบ ั การปฏ ิบัต ิตาม 

กฎระเบยีบของมหาวทิยาลัย 

▪การแตงกายถกระเบ ียบ 

▪ไมเขาไปในแหลงอบายมขุ 

▪การไมทุจร ิตในการสอบ 4)มอบหมายการคนควาขอมูล

ในหวัขอเร่ืองที่เกีย่วของกบั วทิยาศาสตรการแพทยที่

นักศึกษาสนใจจากแหลงวิชาการ ตางๆ เพื่อนํามาเสนอ

ส ัมมนาหนาชั้นเรย ี น 

1) ส ังเกตพฤต ิกรรมของนักศ ึกษาเกย ี่ วกบ ั 
- ความสนใจและการมสีวนรวมในการ 

แลกเปลี ยนเร ียนร ูดานค ุณธรรม /การว ิเคราะห 

และแสดงความค ิดเหน็ในขาวสาร การยอมรับ 

ฟงความค ิดเห็นของผูอื่น / การรักษาและการ 

คงไวซ ึ่งขอตกลงรวมกันในหองเร ียน 

2) นักศึกษาท ุกคนตองมีสวนรวมในการ 

แลกเปล ี่ยนค ุณธรรมและรักษาขอตกลงรวมกัน 

ในหองเร ียนตามเกณฑชั้นต าที่กาํหนดรวมกัน 

ในชัว่โมงแรกของการเร ียนการสอน 

3) นักศึกษาท ุกคนตองไดมีการนาํเสนอการ 

ว ิเคราะหขาวสารในชั้นเร ียนใหกับเพอ ื่ น ๆได 

รวมแลกเปล ี่ยนความค ิดเห็น 

3) นักศึกษาท ุกคนตองไมถูกต ัดคะแนนความ 

ประพฤต ิเกิน 20 คะแนนตลอดภาคการศึกษา 
4) ในระหวางการนําเสนอสัมมนาจะเก ิดการ 

แลกเปลี ยน ความค ิดเห็นระหวา งผ ูนําเสนอและ 

ผ ูเขารวมสัมมนา ท ําใหนักศึกษาไดรูจักต ั้งคําถาม 

รูจักการแสดง ความค ดิเห็นเชิงสรางสรรค เปน 

กลาง ยอมร ับฟงความเหน็ของผูอื่น 
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2. ความรู ที่ตองพ ัฒนา วิธ ีการสอน วิธีการประเมินผล 

 สามารถนําความรูปรับใชใหเหมาะสมกับ 

สถานการณหร ืองานรับผ ิดชอบ (ขอ 2.2) 

สามารถเชื่อมโยงความรูในรายวิชาท่ีเรียน 

กับงานดานวิทยาศาสตรการแพทยหรือดาน

การ บริหารที่เกี่ยวของ(2.3) 

 รู และเข าใจเกี่ยวกับความกาวหนาทาง 

ว ิชาการในรายวิชาที่เร ียนหรือสาขาที่เกีย่วของ 

(2.4) 

เนนผูเร ียนเปนส ําค ัญและเนนการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

ดาน critical thinking / collaboration / 

communication / computing 

1).มอบหมายคนควา บทความ ขอมูลในหัวขอเร ื่องที่เกี่ยวของ 

กับว ิทยาศาสตร การแพทยที่เกี่ยวของกบ ั ความสนใจและ 

ส ัมพันธกบัหัวขอ โครงงานพิเศษที่จากแหลงว ิชาการตา งๆเพื่อ 

ฝกทักษะในดานการอา น บูรณาการความร ูจากรายว ิชา ใช 

การค ิดและว ิเคราะห และนา ํ เสนอขอมล ู  โดยประสานงานกับ 

เพื่อนในชัน้เร ียนเกีย่วรูปแบบการนาํเสนอ 

2) จัดใหมีการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และความ 

คิดเห็นระหวางกัน ทั้งนี้คําถามจากการเขาฟงสัมมนาทําให 

เกิดองคความรูใหมๆ หรือทําใหมีความรูทันตอสถานการณ 

การเปล่ียนแปลงความรูดานวิทยาศาสตรการแพทยใน 

ปจจุบันและนาํความร ูไปตอยอดในรายวชิาโครงงานพิเศษ 

1)ประเมนิผูนําเสนอจากการเร ียบเร ียงเนื้อหาที่ได 

จากการคนควาใหมีความเชื่อมโยงเขาใจงาย 

และมีความถูกตองตามหลักการเขียนเอกสาร 

วิชาการโดยอาศัยความรูพื้นฐานหลักการ 

ทฤษฎีในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร  

การแพทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อนํามา 

สัมมนาหนาชั้นเรียนโดยใชทักษะความรูทาง 

คอมพิวเตอรประกอบกับทักษะในดานการพูด 

การใชภาษาการตอบคําถาม การเชื่อมโยงความรูได

ถูกตองและตรงประเด็นตามเน้ือหา 

จากการคนควาใหมีความเชื่อมโยงเขาใจงาย 

และมีความถูกตองตามหลักการเขียนเอกสาร 

วิชาการ โดยอาศัยความรูพื้นฐานหลักการ 

ทฤษฎีในหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร  

การแพทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพื่อนํามา 

สัมมนาหนาชั นเรียนโดยใชทักษะความรูทาง

คอมพิวเตอรประกอบกับทักษะในดานการพูด

การใชภาษาการตอบคําถามการเช่ือมโยงความรู

ไดถูกตองและตรงประเด็นตามเนื้อหา 

2) ประเมินผูเขารวมสัมมนามีการต้ังคําถามเสนอ

แนวคิด ความรู ประสบการณ และแสดงความ

คิดเห็นระหวางกัน 

 

 

 
 
 
 
 
 

3. ทักษะทางปญญา ทต ี่ องพ ัฒนา วิธ ีการสอน วิธีการประเมินผล 
 ใฝเร ียน ใฝรูและพฒันาตนเองอยางต

อเนือ่ง (ขอ 3.1) 

สามารถแสวงหาความร ูดวยตนเอง (3.2) 
สามารถว ิเคราะห สังเคราะหตีความและ 

ประเมินคาเพื่อการแกปญหาอยา งสราง

สรรค และนาํไปใช อยางมีว ิจารณญาณ (3.4) 

เนนผเ ู รียนเปนสําค ัญและเนนการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ด

าน critical thinking /creativity & innovation / 

computing /collaboration โดย 1)มอบหมายให

นักศ ึกษาเล ือกหว ั ขอที่เกย ี่ วของกบ ั ว ิทยาศาสตรการแพทยที่

สนใจและส ัมพนธกับหว ั ขอโครงงาน พเิศษและผา นความ

เห็นชอบจากอาจารยที่ปร ึกษานักศ ึกษาจึง ศ ึกษาคนควา

เพิ่มเต ิมจากแหลงขอมูลอา งอิงตางๆโดยนํา ความรูที่ไดจาก

บทเร ียนในว ิชาตางๆรวมทั้งนาํความรูและ ประสบการณ

จากว ิชาส ัมมนาทางการแพทย1 มาเปนแนวทาง ในการอ

านบทความว ิเคราะหและเร ียบเร ียงสรุปความร ูรวบ ยอด 

สามารถนาํความรูที่ไดไปประยกุตใชในการเร ียนการสอน 

หรือการแกไขปญหา 

2) สอดแทรกการค ิดว ิเคราะหในการเร ียน และการถาม-

ตอบ เพื่อการว ิเคราะหปญหาที่ซับซอนพรอมหาแนวทางแก 

 

 

 
1) ต ิดตามประเมินผล ความถก ู ตอง เหมาะสม ใน

การนาํเสนอเนือ้หาของบทความ 2).ประเม ินจาก

การตอบปญหาและแสดงความ ค ิดเห็นในชั้นเร ียน  

2)ใหขอมูลสะทอนกล ับแกนักศ ึกษาเมือ่มีการ 

นําเสนอรายงานหนาชั้นเร ียน 
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4. ทักษะความสมัพ ันธระหวา 

งบ ุคคล และความรบ ั ผ ิดชอบที่ตอง

  

วิธ ีการสอน วิธีการประเมินผล 

มีความร ิเร่ิมสรางสรรค ในการว ิเคราะห 
แกปญหาบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ
ม (ขอ 4.4) 

สามารถวางแผนและรับผ ิดชอบการเร ียน

ร ู เพื่อพัฒนาตนเองและว ิชาชีพ (4.6) 

เนนผ ูเรียนเปนสําค ัญและทักษะการเรย ี นรูในศตวรรษท ี

21 ดาน collaboration/communication 

1).มอบหมายงานใหนักศึกษาทาํกจิกรรมกลุม   โดยม ีการแบง 

หนาที่อยา งชัดเจนภายในกล ุมยอ ย ศก ึ ษาสถานการณจําลอง 

โดยใหนักศึกษาแกปญหาโดยใชความรูที่ไดเร ียนมาจากรายว ิชา 

ทางว ิทยาศาสตรการแพทย และประสบการณจากการเร ียน 

วิชาสัมมนาทางการแพทย 1 มานาํเสนอแนวค ิดการแกปญหา 

โดยมกีารน ําเสนอหนาชั้นเร ียน 

1)พฤต ิกรรมการท ํางานกล ุม การแกปญหาภายใน 

กลุมที่สะทอนบทบาทหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

และค ุณภาพของงานที่นาํเสนอ 

5.ทักษะการวิเคราะหเช ิงตว ั เลข การสอื  สาร วิธ ีการสอน วิธีการประเมินผล 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทต ี่ องพ ัฒนา 
 มีว ิจารณญาณในการใชวธ ิ  ีการหร ือ 

เทคโนโลย ีสารสนเทศในการรวบรวมข

อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ

นําเสนอ ขอมูลสารสนเทศอยางถกูตอง

และร ูเทาทนั (ขอ 5.2) 

 สามารถสรุปประเด ็น และสื อสาร ทัง้การ

พูด และการเขยีนและเลือกใชรูปแบบการ

นําเสนอ ได ถูกตองเหมาะสม (ขอ 5.3) 

สามารถใชภาษาไทยและภาษาตาง

ประเทศ ในการส่ือสารอยางเหมาะสม (ขอ 

 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที 

21 ดาน computing/communication 
1) มอบหมายงานใหนักศ ึกษาคนควาดว ยตนเองโดยใช 

เทคโนโลย ีสารสนเทศ เชน วารสารทางว ิชาการ รายงานการ 

ว ิจัย ว ิทยานิพนธจากหอ งสมุด หนังส ือ รวมทั้งจากส ื่อ 

อิเล็กทรอนกิส ไดแก เวบ็ไซตตางๆ อาน ว ิเคราะห ประมวลผล 

และเร ียบเร ียงเนื้อหาที่ไดโดยอาศ ัยหลก ั การและความร ูที่ได 

จากบทเร ียนเพอ ื่ นําเสนอในร ูปแบบรายงาน ทําสไลดการ นาํ

เสนอเปนภาษาอังกฤษ และน ําเสนอหนาชั้นเร ียนเปน 

ภาษาไทยและภาษาอ งักฤษในรูปแบบท ีสอดคลองและ 

เหมาะสม 

1)ประสิทธ ิภาพของการสรุปประเด็นเนือ้หา 

1)ประสิทธ ิภาพของการนําเสนอและส ื่อสารได อย

างถก ู ตองและชัดเจน 1)ประสิทธ ิภาพของการ

นําเสนอโดยใชเทคโนโลย ี สารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏ ิบต ั  ิงานดา นวิชาช ีพ วิธ ีการสอน วิธีการประเมินผล 
    มีความสามารถในการประยุกตใชความรู 

ดานวิทยาศาสตรการแพทยหรือดานธุรกิจ ใน 

การประกอบอาช ีพ และการคนควาว ิจ ัย 

(ขอ 6.2) 

เนนผูเรียนเปนสําคัญและทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที 

21 ดาน collaboration/communication  1).มอบหมาย

ใหนักศ ึกษาเล ือกหว ั ขอที่เกี่ยวของกัว ิทยาศาสตร 

การแพทยที่สนใจ    โดยนําความรูที่ไดจากบทเร ียนในวชิาตางๆ 

มาเปนพื้นฐานการอานบทความ  ว ิเคราะห  และเรียบเรียงสรุป 

ความร ูรวบยอดสามารถน ําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการ 

เร ียนการสอนหร ือการแกไขปญ  หาและสามารถนาํองคความร ูที่ 

ไดไปตอยอดนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ ชุมชน 

1) ประเมินจากค ุณภาพของงานที่มอบหมายให 

นักศ ึกษาทําโดยพจ ิ ารณาจากการว ิเคราะหสร ุป 

ประมวลผลและการนาํความร ูที่ไดไปประย ุกตกบ ั ด

านการเร ียนการสอน และการบรการชม ุ ชน 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

นักศึกษาจํานวน 9  คน เรียน onsite โดย social distancing  

1. แผนการสอนโปรดระบุในชองกิจกรรมการเรียนการสอนของสัปดาหท่ีมีการเรียนการสอน 

สงเสริมการเรียนรูดวยตัวเอง-บูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการเรยีนการสอน-บูรณาการงานบริการ

วิชาการกับการเรียนการสอน-บูรณาการงานดานบํารุงศิลปะวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน-สอดแทรกจริยธรรมและ

คุณธรรม 
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ส ัปดาหท ี่ 

 
ห ัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน 

ช ั่วโมง 
 

กิจกรรมการเร ียนการสอน 
 

ส ื่อการสอน 
 

ช ื่อผ ูสอน 
  (บ / ป / ฝ)    

1 -ก ําก ับดูแลและตด ิ ตามผลการเรยีนรู 

ของผูเรยีนอยางเปนระบบ ว ิน ิจฉ ัย 

ปญหาผ ูเรย ี นและหาว ิธ ีการ ชวย

เหล ืออยางเหมาะสม 

-เตรยีมความพรอมน ักศึกษากอนจดัการ 

เร ียนการสอน 

- คําอธ ิบายรายว ิชา 

- จ ุดมุงหมายรายว ิชา 

- กิจกรรมประกอบการเร ียนการสอน 

- เกณฑการวดประเมนิผล 

 -เปดโอกาสใหน ักศึกษาแสดงความ 

คิดเห็นเพ ื่อออกแบบการดูแลและ 

ติดตามผลการเร ยีนร ู 

-เนนผ ูเรย ี นเปนส ําคัญและเนนท ักษะ 

การเรย ี นรูในศตวรรษท ี่ 21 ในดาน 

communication การส ื่อสาร 

สารสนเทศและการรูเทาท ันสือ่ โดย 

ผ ูสอนและผเ ู รียน 

- รวมก ันหาแนวทางการจัดกิจกรรม 

แลกเปลย ี่ นเรย ี นรด ู านคุณธรรม 

- ใหนักศ ึกษารวมกันออกแบบเก่ียวกับ 

การแสดงออกถ ึงความมีว ินัย และความ 

ร ับผ ิดชอบ 

-ทําความเขาใจและขอตกลงเก่ียวกับ 

การปฏิบ ตั ิตามกฎระเบ ียบของ มหา

ว ิทยาลย ั  เชน การแตงกาย /ไมเขา ไป

ในแหลงอบายม ุข 

 
 
 
การใหคําแนะนํา 

รายบุคคล 

ระหวางการ 

เร ียนการสอน 

-มคอ3. 

-e-learning 

-power point 

เมตตา 
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สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน ผูสอน 

1) 
4 มค 65  

เขารวมกัน 

(social 

distancing) 

- ช ี้แจงรายละเอ ียดของว ิชา 

ส ัมมนา 

- การเล ือกอานและวิเคราะห 

บทความวิจยัเบ ื้องตน 

- หล ักการ ร ูปแบบ และ ว ิธ ีการ 

นําเสนอบทความว ิจย ั แบบปาก 

เปลา 

- หล ักการเขียนเอกสารอางอิง 

- จัดล ําดับน ักศึกษาในการสม ั มนา 

- เขาพบอาจารยท ี่ปรึกษา 

 
 
 
 
 

0/3/0 

 
 
 
ช ี้แจง

รายละเอียด 

จ ัดลําดับสมม

นา 

เขาพบอาจารยท ี่ปรึกษาถ ึง

บทความ ว ิชาการ 

Power 

Point 
ผศ. เมตตา 

โพธ ิ์กลิน่ 

 การบรรยายเรื่อง ประสบการณ

การการทํางานวิจยั และการ

น ําเสนอผลงานว ิจย  ั

 
บรรย

าย 

ซักถา

 

Power 

Point 
ผศ.จนัเพ็ญ 

บางสํารวจ 

2) 

11 มค 65 
น ักศึกษาเขาพบอาจารยท ี่ปรกึษา 

เพ ื่อซักถามขอสงส ัยเก่ียวก ับเน ื้อหา 

บทความว ิชาการ 

 
0/3/0 

อาจารยท ี่ปรึกษาให

ค ําแนะนํา เก่ียวก ับ

บทความว ิชาการ 

บทความ 

ว ิชาการ 
คณาจารย 

 
3) 

18 มค 65 

น ักศึกษาเขาพบอาจารยท ี่ปรกึษา 

เพ ื่อซักถามขอสงส ัยเก่ียวกับ 

เน ื้อหาบทความว ิชาการ 

 
0/3/0 

อาจารยท ี่ปรึกษาให

ค ําแนะนํา เก่ียวก ับ

บทความว ิชาการ 

บทความ 

ว ิชาการ 
คณาจารย 

 
4) 

25 มค 65 

น ักศึกษาเขาพบอาจารยท ี่ปรกึษา 

เพ ื่อซักถามขอสงส ัยเก่ียวกับ 

เน ื้อหาบทความว ิชาการ 

 

0/3/0 

 
อาจารยท ี่ปรึกษาให

ค ําแนะนํา เก่ียวก ับ

บทความว ิชาการ 

บทความ 

ว ิชาการ 
คณาจารย 
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สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน สื่อการสอน ผูสอน 

 
5) 

8 กพ 65 

รอบท ี ่1 

อาจารยนําเสนอผลงานวิจยั 
และ น ักศึกษานําเสนอบทความ 

วิจัยจากการส ืบคน 

0/3/0 -เนนการเรียนรูในศตวรรษท ี่ 21 

ดาน critical thinking 

/creativity & innovation 
/computing 

/collaboration โดย-

นําเสนอผลงานในร ูปแบบ 

power point presentation 

-นักศ ึกษาและอาจารยเปนผูร

วม สัมมนา พรอมท ั้งซักถาม 

-น ักศึกษาเปนผูดําเน ิน

รายการ ส ัมมนา 

power 

point 
 

คณาจารย 

 
6) 

15 กพ 65 

รอบท ี ่1 

อาจารยนําเสนอผลงานวิจยั 
และ น ักศึกษานําเสนอบทความ 

วิจัยจากการส ืบคน 

 
 
 
 
 

0/3/0 

เนนการเรียนรูในศตวรรษท ี่ 21 

ดาน critical thinking 

/creativity & innovation 
/computing 

/collaboration โดย-นําเสนอ

ผลงานในร ูปแบบ power 

point presentation 

-นักศ ึกษาและอาจารยเปนผูร

วม สัมมนา พรอมท ั้งซักถาม 

-น ักศึกษาเปนผูดําเน ิน

  ั  

power 

point  

สื่อออน

ไลน 

คณาจารย 

19-27 กพ 65          สอบกลางภาค     
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สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน สื่อการ

สอน 
ผูสอน 

 
7) 

1 มีค 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รอบท ี ่1  

น ักศึกษานําเสนอบทความวิจยั

จากการส ืบคน 

 
 
 
 

0/3/0 

เนนการเรียนรูในศตวรรษท ี่ 21 

ดาน critical thinking 

/creativity & innovation 
/computing 

/collaboration โดย-

นําเสนอผลงานในร ูปแบบ 

power point presentation 

-นักศ ึกษาและอาจารยเปนผูร

วม สัมมนา พรอมท ั้งซักถาม 

-น ักศึกษาเปนผูดําเน ิน 

 

   
 

power 

point สื่อ 

ออนไลน 

คณาจารย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8) 

8 มีค 65 

 
 
 
รอบท ี ่1 

น ักศึกษานําเสนอบทความวิจยั

จากการส ืบคน 

 
 
 
 
 

0/3/0 

เนนการเร ียนร ูในศตวรรษท ี่ 21 

ดาน critical thinking 

/creativity & innovation 
/computing 

/collaboration โดย-

นําเสนอผลงานในร ูปแบบ 

power point presentation 

-นักศ ึกษาและอาจารยเปนผูร

วม สัมมนา พรอมท ั้งซักถาม 

-น ักศึกษาเปนผูดําเน ิน

รายการ ส ัมมนา 

power 

point สื่อ 

ออนไลน 

คณาจารย 

 
9) 

15 มีค 65 

น ักศึกษาเขาพบอาจารยท ี่ปรกึษา 

เพ ื่อซักถามขอสงส ัยเก่ียวกับ 

เน ื้อหาบทความว ิชาการ 

 

0/3/0 

อาจารยท ี่ปรึกษาให

ค ําแนะนํา เก่ียวก ับบทความ

ว ิชาการ 

บทความ 

ว ิชาการ 
คณาจารย 

10) 

22 มีค 65 

 

น ักศึกษาเขาพบอาจารยท ี่ปรกึษา 

เพ ื่อซักถามขอสงส ัยเก่ียวกับ 

เน ื้อหาบทความว ิชาการ 

0/3/0 อาจารยท ี่ปรึกษาให

ค ําแนะนํา เก่ียวก ับบทความ

ว ิชาการ 

บทความ 

ว ิชาการ 
คณาจารย 
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สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน สื่อการ

สอน 
ผูสอน 

11) 

29 มีค 65 

 

 
 
 
 
รอบท ี ่2 น ักศึกษานําเสนอ

บทความวิจ ยัจากการส ืบคน 

 
 
 
 
 

0/3/0 

เนนการเรียนรูในศตวรรษท ี่ 21 

ดาน critical thinking 

/creativity & innovation 
/computing 

/collaboration โดย-

นําเสนอผลงานในร ูปแบบ 

power point presentation 

-นักศ ึกษาและอาจารยเปนผูร

วม สัมมนา พรอมท ั้งซักถาม 

-น ักศึกษาเปนผูดําเน ิน

   

power 

point สื่อ 

ออนไลน 

คณาจารย 

 
12) 

5 เมย 65 

 
 
 
 
รอบท ี ่2 น ักศึกษานําเสนอ

บทความวิจ ยัจากการส ืบคน 

 
 
 
 
 

0/3/0 

เนนการเรียนรูในศตวรรษท ี่ 21 

ดาน critical thinking 

/creativity & innovation 
/computing 

/collaboration โดย-

นําเสนอผลงานในร ูปแบบ 

power point presentation 

-นักศ ึกษาและอาจารยเปนผูร

วม สัมมนา พรอมท ั้งซักถาม 

-น ักศึกษาเปนผูดําเน ิน

   

power 

point สื่อ 

ออนไลน 

คณาจารย 

 
13) 

12 เมย 65 

นักศึกษาพบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือ

ซักถามขอสงสัยเก่ียวกับ เน้ือหา

บทความวิชาการ 

0/3/0 อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา 

เก่ียวกับบทความวิชาการทางออนไลน 

บทความ 

วิชาการ 

คณาจารย 
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สัปดาห หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน สื่อการ

สอน 
ผูสอน 

 
14) 

19 เมย 65 

 
 
 
 

รอบท ี ่2 น ักศึกษานําเสนอ

บทความวิจ ยัจากการส ืบคน 

 
 
 
 
 

0/3/0 

เนนการเรียนรูในศตวรรษท ี่ 21 

ดาน critical thinking 

/creativity & innovation 
/computing 

/collaboration โดย 

--นําเสนอผลงานในร ูปแบบ 

power point presentation 

-นักศ ึกษาและอาจารยเปนผูร

วม สัมมนา พรอมท ั้งซักถาม 

-น ักศึกษาเปนผูดําเน ิน

รายการ ส ัมมนา 

power 

point สื่อ 

ออนไลน 

คณาจารย 

 
15) 

26 เมย 65 

 
 
รอบท ี ่2 น ักศึกษานําเสนอ

บทความวิจ ยัจากการส ืบคน 

 
 
 
 
 

0/3/0 

เนนการเรียนรูในศตวรรษท ี่ 21 

ดาน critical thinking 

/creativity & innovation 
/computing 

/collaboration โดย 

--นําเสนอผลงานในร ูปแบบ 

power point presentation 

-นักศ ึกษาและอาจารยเปนผูร

วม สัมมนา พรอมท ั้งซักถาม 

-น ักศึกษาเปนผูดําเน ิน

รายการ ส ัมมนา 

power 

point สื่อ 

ออนไลน 

คณาจารย 

2-3,5-6,9-13   

พค 65 
สอบปลายภาค 
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1. แผนการประเม ินผลการเรียนรู 

 

ผล การ
เร ียนร ูท ี่ 
เกี่ยวของ 

กจ ิ กรรมการประเมิน 
(เชน  การเขย ี นรายงาน โครงงาน การสอบยอย 

การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค) 

 

สัปดาหท ี่ประเมนิ 
ส ัดสวนของการ 

ประเม ินผล 

 

1.2,1.3,2.2,3.1,5.2 
- การนําเสนอปากเปลาประกอบสอ   power ส ัปดาหท ี่  5,6,7,8 และ 50 

point 12,13,14,15 
,5.4 

 

 

 

 
 

1.2,1.3,2.2,3.1 

-ความถ ูกตองในการแปลวารสารวช ิ าการ ส ัปดาหท ี่  5,6,7,8 และ 30 
และการแปลบทค ัดยอ 12,13,14,15  

-การมสีวนรวมในช ั้นเรียน (การเขา รวมสมมนา) ส ัปดาหท ี่  5,6,7,8 และ 10 

 12,13,14,15  

-ตั้งคําถามของน ักศึกษาในระหวางการนําเสนอ 
ส ัมมนา 

-สรุปเน ื้อหาในการฟงระหวางการนําเสนอ 

ส ัปดาหท ี่  5,6,7,8 และ 

12,13,14,15 

5 

 

5 

ส ัมมนา ส ัปดาหท ี่  5,6,7,8 และ 

12,13,14,15 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราและเอกสารหล ักท ี่ใชในการเรียนการสอน 

   - เอกสารประกอบการสอนในรายว ิชา MS 4001 ส ัมมนา โดยอาจารยผส ู อน 

2. เอกสารอานประกอบ/สื่ออิเล็คทรอนิกส/แหลงอางอิงอ่ืนๆท่ีนักศึกษาควรอานเพ่ิมเติม  

 -    ไพศาล เหลาสุวรรณ/2545 วิธีการเขียนทางวิทยาศาสตร สมบูรณการพิมพจํากัด นครราชสีมา        
 

หมวดท ี่ 7 การประเม ินรายว ิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1 กลยุทธการประเม ินประส ิทธ ิผลของรายว ิชาโดยน ักศึกษา 
1) ประเมินแบบสํารวจความคิดเหน็ของนักศึกษาตอการเรียนในรายวิชาแบบออนไลนโดยแบบสํารวจครอบคลมุตั้งแตวิธี 

การสอน การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนและบรรยากาศภายในหองเรียน พรอมท้ังขอเสนอแนะ 

2) กลยุทธการสอนมีวิธีการสอนหลากหลายทําใหนาสนใจการสงงานและการประเมินผลรายงาน 

3) กลยุทธการใหนักศึกษามีโอกาสในการซักถาม อภิปราย นําแสดงความคิดเห็นทําใหเกิดความเขาใจบทเรียนไดด ี

4) กลยุทธการใหนักศึกษาไดรับขอมูล ยอนกลับท่ีเปนประโยชนจากอาจารย  

(ตรวจรายงาน/เฉลยการบาน/เฉลยขอสอบ/วิเคราะหความถูกตองของรายงาน) 

5) กลยุทธการนําเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน การสืบคนขอมูล จากฐานขอมลูตางๆในหองสมุดทําใหนักศึกษาไดม ี
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ทักษะดานเทคโนโลย ี

     6) กลยุทธการสงเสริมท ักษะการเรยีนรูในศตวรรษท ี่ 21 ดานการคดิแบบมีวิจารณญาณ รวมท ั้งมีท ักษะการทํางานกลุม 

2 กลย ุทธการประเมนิการสอน 

ในดานการประเม ินการสอน ผ ูสอนไดใชว ิธ ีการประเมินการสอน ดังน ี้ 

1)  ใชการส ังเกตพฤติกรรมของผ ูเรียนตอการรวมกจกรรมในช ั้นเรยีน การทํางานกลุม การมสีวนรวม 

2)  ประเมนิจากความถ ูกตองของรายงานกลุมของน ักศึกษา ว ิธ ีการนําเสนอ 

3)  ประเมนิจากการใชเทคโนโลยีในการว ิเคราะหขอมล ู 

3 ว ิธ ีการปรับปรุงการสอน 

1) นําผลประเม ินการสอน online โดยน ักศึกษาท่ีจดัทําโดยมหาว ิทยาลัยมาทําการปรับปรุงการเรยีนการสอน 

2)  นําผลจากการปฏิบัตกิารสอนจริงมาตรวจสอบก ับแผนการสอนวาสอดคลองก ันหรือไม 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลส ัมฤทธ ิ์รายวิชาของน ักศ ึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู 
 

ว ิธ ีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ ิ์ 
 

ดัชนีชี้ว ัดความสําเร็จ 
 

เปาหมาย 

คุณธรรมจริยธรรม -  ตรวจสอบการเขาหองเรียนตรง

เวลา การตรงตอเวลา และขาดเร ียน 
- จํานวนน ักศึกษาที่ขาดเร ียนเกินเกณฑ 

กําหนดและเขาหองเร ียนไมตรงเวลา

เกินเกณฑกําหนด 

ไมเกินรอยละ 5 ของ

จํานวนน ักศึกษาทั้งหมด 

 -  ต ิดตามผลการสงงานที่ได

รับมอบหมาย 
- จํานวนน ักศึกษาที่สงงานตรงเวลา อยางนอยรอยละ 80 

ของจํานวนน ักศึกษา

ทั้งหมด 

 - ผลการแลกเปล ี่ยนเร ียนร ูค ุณธรรม 
 

- นักศ ึกษามีหว ั ขอดา นค ุณ

ธรรม มาแลกเปล ี่ยนเร ียนร ู 
ครบท ุกคน รอยละ 100 

 
 

ความร ู 
 
 

- ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย - จํานวนน ักศึกษาที่สอบผานเก ินเกณฑ -อยา งนอยรอยละ 80 

ทักษะทางปญญา 

ทักษะการว ิเคราะหเชิงต ัวเลข 

การส ื่อสาร และการใช

เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

 

 

 

 

   

ความสัมพันธระหวาง

บุคคล และความ

รับผ ิดชอบ 

- ส ังเกตจากพฤติกรรมการมีสวน 

รวมในการนาํเสนอขอมูล  

การต ั้งคําถาม การตอบค ําถาม  

การยอมร บัความ ค ิดเหน็ผูอื่น 

-  จํานวนนักศ ึกษาที่มีสว น 

รวมในกจิกรรม/การน ําเสนอ 
มากกวารอยละ 80 

ของจํานวนน ักศึกษาทั้งหมด 
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    5.   การดําเน ินการทบทวนและการวางแผนปร ับปร ุงประส ิทธ ิผลของรายวิชา 

หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษาหลงัการ 

ทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนว 

ทางการปรับปรุงและพ ัฒนาตอคณะกรรมการบรหิารหล ักสตูร เพ ื อพิจารณาใหความคดิเห็นและสรปุวางแผนพ ัฒนาปรับปรุงสําหร ับ 

ใชในปการศกึษาถัดไป 

 

ช ื่ออาจารยผ ูร ับผ ิดชอบรายว ิชา 

 

ลงช ื่อ     ว ันท่ีรายงาน  28  ธันวาคม 2564 

      (ผศ.เมตตา โพธ ิ์กล ิ่น) 

 

 

ช่ือประธานหลักสูตร  

                                        

ลงช่ือ           ว ันท่ีรายงาน  28  ธันวาคม 2564 

      (อาจารยภาสินี  สงวนสิทธ์ิ) 
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