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มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ          

  รายละเอียดรายละเอียดของรายวิชาของรายวิชา    

คณะคณะ    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สาขาวิชา สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

ภาคการศึกษาที่ ภาคการศึกษาที่   2    ปีการศึกษาปีการศึกษา    2565   
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

              

หมวดที่ หมวดที่ 11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา  MS4011 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2. จำนวนหน่วยกิต   1 หน่วยกิต   1(0-1/3-0)       

3. หลักสูตร และประเภทรายวิชา วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์การแพทย์)   

4. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  ภาคการศึกษาท่ี 2 ปริญญาตรีชั้นปีที่  3       

5. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)                      -     

6. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)   MS4002 เครื่องมือและการจัดการห้องปฏิบัติการ 

7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ระพีพันธุ์ ศิริเดช      

     ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์      
     ชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบร่วม  รศ.ดร.รัตนา  อินทรานุปกรณ์     
     ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี     

ชือ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง      
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  ผศ.ดร.จันเพ็ญ บางสำรวจ      

ชือ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมกุล     
ชือ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  อาจารย์ศรมน สุทิน      
ชือ่อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม  อ.ดร.อมรรัตน์  โตทองหล่อ     

8.   สถานที่เรียน อาคารเรียนรวม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ       
9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  26 ธันวาคม 2565  

หหมวดที่ 2 มวดที่ 2 จุจุดมุ่งหมายและวัตถุปดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ระสงค์  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1)  นักศึกษาสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างถูกต้องและสามารถ

ดำเนินการได้ด้วยตนเอง 
2)  นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้องกับเทคนิคต่าง ๆที่ใช้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ 
3)  นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคนิคท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับงานเพ่ือการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ 
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4)  เพ่ือเสริมสร้างนักศึกษาในคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย “ขยัน อดทน ประหยัด เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู”
แสดงออกถึงความมีวินัย ความรับผิดชอบ เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

5)  เพ่ือเสริมสร้างนักศึกษาด้านการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ สามารถปรับตัว 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกกลุ่ม  สามารถสรุปประเด็น และการสื่อสารทั้งการพูด การเขียนและ
เลือกใช้รูปแบบการนำเสนอได้ถูกต้องเหมาะสม โดยสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรงุรายวิชา 
       เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง และพัฒนา
รายวิชาให้มีความทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน  

 

        33..  ผลลัผลลัพธ์กพธ์การเรียนรู้ระดัารเรียนรู้ระดับบรารายวิชยวิชา า ((CCoouurrssee--lleevveell  LLeeaarrnniinngg  OOuuttccoommeess  ::  CCLLOOss))  

 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการใช้เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
รวมทั้งสามารถใช้เครือ่งมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้อย่างถูกต้อง   

  

หหมวดที่ 3 มวดที่ 3 ส่วนประกอส่วนประกอบบของของรายวิชารายวิชา  

1. คำอธิบายรายวิชา  

  ฝึกปฏิบัติการเทคนิคทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ การเก็บสิ่งส่งตรวจ การเตรียมชุดน้ำยา
และสีย้อม การตรวจวิเคราะห์ด้านโลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา เนื้อเยื่อวิทยาและเซลล์วิทยาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การสกัด
สารพันธุกรรม การผลิตแอนติเจน แผ่นยาปฏิชีวนะ ชุดทดสอบ และเทคนิค พิเศษสําหรับการตรวจวิเคราะห์และการวิจัย 

2. จำนวนชัว่โมงที่ใชใ้นการเรียนการสอน/ภาคการศึกษา      ปฏิบัติ 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา                  

3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาจัดให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ตามความต้องการโดยไม่จำกัดเวลา (วัน 
เวลาและสถานที่ นัดเป็นกรณีไปตามแต่ที่นักศึกษาและอาจารย์สะดวก)  

สถานที่ตดิต่อ/ช่องทางติดต่อ  
  อาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

หมวดหมวดที่ที่  4 4 การพัฒนาการพัฒนาผลผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังทีจ่ะพัฒนานักศึกษา ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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2) ระบุวิธีการสอนที่ใช้ในการพัฒนาความรู้/หรือทักษะใน ข้อ 1 

3) ระบุวิธีวัดและประเมินผลรายวิชาที่สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน 

 

1.คุณธรรม จริยธรรม  2.ความรู้  3.ทักษะทางปัญญา  4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฏิบัติงานด้าน

วิชาชีพ 

1.1) 
มีคุณธรรม 6 
ประการ 
ได้แก่ ขยัน 
อดทน 
ประหยัด 
เมตตา 
ซื่อสัตย์ 
กตัญญู และ
ดำเนินชีวิต
ตามแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.3) 
เคารพ
กฎระเบียบ
และ
ข้อบังคับ 
ต่างๆ ของ
องค์กรและ
สังคม  

2.1)
อธิบาย
ความรู้
หลัก 
การและ
ทฤษฎี
ใน
รายวิชา
ท่ีเรียน 

2.4) 
รูแ้ละ 
เขาใจ
เกี่ยวกับ
ความ 
กาวหนา
ทาง
วิชาการใน
รายวชิาท่ี
เรียนหรือ
สาขาท่ี
เกี่ยวของ 

2.5) 
อธิบายถึง
การนำ
ความรูไป
ปฏิบัติงา
นทางดา
นวิท
ยาศาสตร
การ
แพทย 

3.1) 
ใฝเรียน 
ใฝรูและ
พัฒนา
ตนเอง 
อยาง 
ตอเนื่อง  

3.2) 
สามารถ
แสวงหา
ความรูดวย
ตนเอง 

 4.2) 
สามารถ 
ชวยเหลือ
และแก้ป
ญหา 
กลุมได 
อยางสราง
สรรคท้ังใน
ฐานะผนูำ
และผตูาม 

4.3) 
สามารถ
ปรับตัว
ทำงานรวม
กับผูอ่ืนท้ัง
ในฐานะผู
นำและ
สมาชิกกลมุ 

4.6) 
สามารถ
วางแผน
และ
รับผิดชอบ
การเรียนรู
เพื่อพัฒนา
ตนเองและ
วิชาชพี 

5.1) 
สามารถเลือก
วิธีการหรือ
ประยุกตใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
การศึกษาค
นควาใหสอด
คลอง 
กับ วัตถุประ
สงคการใชงาน 

5.2) 
มี
วิจารณญาณ
ในการใช
วิธีการหรือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการ
รวบรวมข
อมูล 
ประมวลผล 
แปล
ความหมาย 
และนำเสนอ 
ขอมูล
สารสนเทศ 
อยางถูกตอง
และรเูทาทัน  

6.1) 
มีทักษะใน
การ
ปฏิบติังาน
ในหอง
ปฏิบัติการ
ทางดานวิท
ยาศาสตร
การแพทย
เปนไปตาม
มาตรฐานท่ี
เกี่ยวของ 

6.2) 
มี
ความสามา
รถในการ
ประยุกตใช
ความรูดาน 
วิทยา
ศาสตรการ
แพทยหรื
อดานธุรกิจ 
ใน 
การ
ประกอบ
อาชีพ และ
การ 
คนควาวจิัย  

  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ข้อมูลในแต่ละด้าน ดังนี ้
1. คุณธรรม จริยธรรม ทีต่้องพัฒนา 

(หลัก ⚫ รอง ) 
วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

⚫1.3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.1) มีคุณธรรม 6 ประการ ได้แก่ ขยนั 
อดทน ประหยัด เมตตา ซ่ือสัตย ์กตัญญ ูและ
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 

เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน collaboration / communication โดย 
-มีการลงเวลาทีเ่ขา้ชั้นเรียนหรือทดสอบย่อยก่อนเร่ิมการเรียน
การสอน เพื่อให้ตระหนักถึงการตรงต่อเวลา การมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ  
-สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนที่
สอดคล้องและเหมาะสมในรายวิชา สร้างวัฒนธรรมการมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางการแพทย์ และการปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ฝึกนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย ความซ่ือสัตย์สุจริต การทำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม การปฏิบัติตามข้อบั งคับต่างๆ ของสังคม ให้
นักศึกษามีคุณธรรมด้านความซ่ือสัตย์โดยการไม่ทิ้งขยะใน
ห้องเรียน รู้จักการคัดแยกขยะ และการใช้จักรยานอย่างมีวินัย 
ในการจอดและใช้อย่างรู้คุณค่า รับผิดชอบต่อสังคม 
-  จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมในโครงการที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรมต่างๆ เช่น พิธีปฐมนิเทศ พิธีไหว้ครู  พิธี
ทำบุญ   พิธีการในวันสำคัญต่างๆ เพื่อระลึกถึงความกตัญญู
แก่ผู้มีพระคุณ และโครงการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้าง 
ความเมตตา ความอดทนและความเสียสละ   

-ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนคือ 
การตรงต่อเวลาจำนวนนักเรียนที่เข้าชั้นเรียนโดยการ
ให้คะแนน 
- ประเมินจากพฤติกรรมความประพฤติในชั้นเรียน 
ได้แก่ ความสุภาพของคำพูด ความเหมาะสมของการ
แต่งกายและความร่วมมือในการทำกิจกรรมกลุ่ม 
- ป ระ เมิ นจ ากค วามรับผิ ดชอบ ต่ อ งานที่ ได้ รับ
มอบหมาย คือ การตรงต่อเวลาในการส่งงาน และ
คุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยการให้คะแนน  
- ความซ่ือสัตย์ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ความ
ซ่ือสัตย์ในการสอบ การทำกิจกรรมกลุ่ม และการ
ทดสอบย่อย เป็นต้น 
- การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหลักสูตรฯ  คณะฯ  
และมหาวิทยาลัย  เป็นต้น โดยกำหนดการประเมิน
ตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินโครงการ   

2. ความรู้ ที่ต้องพัฒนา  
(หลัก ⚫ รอง ) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

⚫ 2.4) รู้และเขาใจเกี่ยวกับความ กาวหนาทาง
วิชาการในรายวิชาที่เรียนหรือสาขาที่เกีย่วของ 
⚫ 2.5) อธิบายถึงการนำความรูไปปฏิบตัิงาน 
ทางดานวิทยาศาสตรการแพทย์ 

 2.1) อธิบายความรูห้ลักการและทฤษฎีใน
รายวิชาที่เรียน 
 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / creativity 
-  ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติเทคนิคต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องทาง
ห้องปฏิบัติการ เช่น การเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม เทคนิค
ทางเนือ้เยื่อวิทยา และการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง เปน็ต้น 
-  มอบหมายงานโดยจะกำหนดขอบเขตของเนื้อหาเพื่อให้
นัก ศึกษาค้นคว้าเกี่ ยวกับ เทคนิคในห้องปฏิบัติการที่ มี
ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง 
-  มีการถามตอบระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและระหว่าง
นักศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น
และกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ทักษะการคิดวิเคราะห์และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 
 

- คะแนนสอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบปฏิบัติ 
ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
-  รายงานสรุปเนื้อหาที่เรียน การประยุกต์ใช้ และการ
มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับความรู้ 
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3. ทักษะทางปัญญา ที่ต้องพัฒนา 
(หลัก ⚫ รอง ) 

วิธีการสอน  วิธีการประเมินผล 

⚫ 3.1) ใฝเรียน ใฝรูและพัฒนาตนเอง 
อยางต่อเนื่อง 
⚫ 3.2) สามารถแสวงหาความรดูวยตนเอง 

 

เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking / communication / creativity 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
โดยเน้นความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อฝึกให้มีการ
ค้นคว้า ทำความเข้าใจในกระบวนการและวิเคราห์ข้อเท็จจริง
จากข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ นำมาสรุปและนำเสนอหน้า
ชั้นเรียน  
- มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าศึกษาหลักการทำงานของ
เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และเป็นเครือ่งมือที่ทันสมัย  

- คะแนนคุณภาพของรายงานและการค้นคว้างานที่
มอบหมาย โดยใช้แบบประเมินรูบริค  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 
และความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

(หลัก ⚫ รอง ) 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

⚫ 4.2) สามารถชวยเหลือและแก้ปญหา 
กลุมไดอยางสรางสรรคทั้งในฐานะผูนำและผู
ตาม 
⚫ 4.3) สามารถปรับตัวทำงานรวมกับผอูื่นทั้ง
ในฐานะผูนำและสมาชกิกลมุ 
⚫ 4.6) สามารถวางแผนและรับผิดชอบการ
เรียนรเูพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชพี 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / creativity 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาทำงานกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่
อย่างชัดเจนภายในกลุ่มย่อย โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา
จากสถานการณ์จำลอง วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี
แก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน 

- พฤตกิรรมการทำงานกลุ่ม การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม
ทีส่ะท้อนบทบาทหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และ
คุณภาพของงานที่นำเสนอ  

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่้องพัฒนา  

(หลัก ⚫ รอง ) 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

⚫ 5.1) สามารถเลือกวธิีการหรอืประยกุตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาให
สอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงาน 
⚫ 5.2) มีวจิารณญาณในการใชวิธีการหรอื
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมขอมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย และนำเสนอ 
ขอมูลสารสนเทศ อยางถูกตองและรเูทาทัน  

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication / creativity  
-  มอบหมายงานให้นัก ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาไทย
ในรูปแบบสอดคล้องและเหมาะสม 
-  เสริมการสื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ และ
สอนเสริมศัพท์ภาษาต่างประเทศในห้องเรียนในลักษณะศัพท์ 
เฉพาะของเนื้อหาวิชา (Technical term) เพื่อให้นักศึกษามี
ความคุ้นเคยกับภาษาต่างประเทศมากขึ้น  

-ประสิทธภิาพของการสรุปประเด็นเน้ือหาได้อย่างดี 
ครอบคลุมถึงการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งและเป็น
ประโยชน์เพิ่มเติม 
-ประสิทธภิาพของการนำเสนอ การสือ่สารด้วย
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
-ประสิทธภิาพของรปูแบบการนำเสนอโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

6.ทักษะปฏิบตัิการทางวชิาชีพ 

(หลัก ⚫ รอง ) 
วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

⚫ 6.1) มีทักษะในการปฏิบัติงานในหอง
ปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตรการแพทย์     
เปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของมาตรฐานสากล 
 6.2) มีความสามารถในการประยุกตใช
ความรูดาน วิทยาศาสตรการแพทยหรือดาน
ธุรกิจ ในการประกอบอาชีพ และการ 
คนควาวิจยั 

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้าน critical thinking / collaboration / 
communication  
ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม
ต่อการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง  

คะแนนจากการสอบปฏิบัตกิารจากการใช้เครือ่งมือ
และเทคนิคในการวิเคราะห์อยา่งถูกต้องและเหมาะสม 
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หมวดที่หมวดที่  55  แผนการสอแผนการสอนนและและการประเมินการประเมินผลผล  

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

1 
อังคาร   

3 ม.ค. 66 

Introduction to laboratory 
instruments  

- Hot air oven          
- Chemical hood 
- Water bath           
- Embedding machine  
- Centrifuge             
- Digital Balance scale 
- pH meter        
- Microtome  
- Biosafety cabinet   
- Micropipette  

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication / 
creativity  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆ  
- สืบค้นข้อมูล/รายงาน 
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย 
 

2 
อังคาร   

10  ม.ค. 66 

Cell culture technique practice 3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

อ.ดร.อมรรัตน ์โตทองหล่อ  

3 
อังคาร 

24 ม.ค. 66 

สอบปฏบิัติการใช้เครื่องมือ 
 

3 สอบปฏิบัตกิาร  
- ทดสอบการใช้เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการของนักศึกษา  

เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัตกิาร  

อ.ดร.อมรรัตน ์โตทองหล่อ  

4 
 

อังคาร  
31 ม.ค. 66 

- Preparation of reagents for the 
tissue preparation for histology  
- Cytological and Histological 
staining 
     - Hematoxylin and Eosin stain 
     - Elastin stain 
     - Giemsa stain 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ/
เตรียมสารเคมี 
- แบบฝกึหัด 
 
 
 
 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

อาจารย์ระพีพันธ ุศิริเดช  
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
สื่อการสอน ชื่อผู้สอน 

5 
7  ก.พ. 66 

Image J program for image analysis 
- Histological picture analysis by 
image J program 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

อาจารย์ระพีพันธ ุศิริเดช  
 

6 
อังคาร   

14  ก.พ. 66 

High-performance liquid 
chromatography (HPLC) method 
and practice  

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ  
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

รศ.ดร.รัตนา  อินทรานปุกรณ์ 
 

7 
อังคาร   

21 ก.พ. 66 

 Gas chromatography (GC) method 
and practice 

 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครือ่งมือ 
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

รศ.ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ  
 

8 
อังคาร   

7  มี.ค. 66 

Enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์ 

9 
 

อังคาร   
14 มี.ค. 66 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระด้วยวธิี 

DPPH scavenging assay   
3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น

การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

อาจารย์ศรมน สุทิน 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

สื่อการสอน 
ชื่อผู้สอน 

   กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 
- แบบฝกึหัด 

  

10 
องัคาร   

21  มี.ค. 66 

Atomic absorption 3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี 
 

11 
 

อังคาร   
28  ม.ีค. 66 

Polymerase chain reaction 
technique  

- DNA extraction 
- Master mix preparation 
- DNA amplification by 
Thermocycler 
- Electrophoresis Detection of 
PCR product 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครือ่งมือ 
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

ผศ.จันเพ็ญ  บางสำรวจ  

12 
 

อังคาร   
4  เม.ย. 66 

Immunohistochemistry 
- Immunological staining 

Investigation under light  
microscope  

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง 
 

13 
 

อังคาร   
18  เม.ย. 66 

Western blot analysis 3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ/
เตรียมสารเคมี 
- แบบฝกึหัด 
- กิจกรรมกลุ่ม 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

ผศ.จันเพ็ญ  บางสำรวจ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อการสอน 

ชื่อผู้สอน 

14 
 

อังคาร  
25 เม.ย. 66 

Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide 
gel electrophoresis (SDS-PAGE) 
- Running and stacking gel preparation 
SDS-PAGE Protein staining 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

อาจารย์ ดร.กิตติพัฒน์ โสภิต
ธรรมกุล 

15 
 

นัดเรียน
เนื่องจากตรง
กับวันสอบ
ปลายภาค 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวธิี 
DPPH scavenging assay 

3 เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเน้น
การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ด้าน critical thinking / 
collaboration / 
communication /  
กิจกรรมการเรียนการสอน 
- บรรยาย 
- ฝึกปฏิบัติการใชเ้ครื่องมือ 
- แบบฝกึหัด 

- Power point 
- เครื่องมอืใน
ห้องปฏิบัตกิาร 

อาจารย์ศรมน สุทิน 

 รวม 45      
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผล 
การเรียนรู้* 

กิจกรรมการประเมิน 
(เช่น การเขียนรายงาน โครงงาน 
การสอบย่อย การสอบกลางภาค 

การสอบปลายภาค) 

กำหนดการประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

(ระบุ วัน-เวลา) 

ร้อยละของค่า
น้ำหนักในการ
ประเมินผลการ

เรียนรู้ 

2.1 

สอบกลางภาค (20%)   

สอบปลายภาค (25%) 

สอบปฏิบัติ (35%) 

-สอบกลางภาควันท่ี 1 มนีาคม 2566  

-สอบปลายภาควันท่ี 9 พฤษภาคม 2566  

-สอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติ โดยจัด

สอบวันท่ี 24 มกราคม 2566  

80% 

1.3 
4.1 
5.3 

ในการเข้าช้ันเรียน (5%) กิจกรรมกลุ่ม

และการนำเสนอหนา้ช้ันเรียน (5%) 

ตรวจสอบพฤติกรรมการเขา้ช้ันเรยีนของนักศึกษา 
การตรงต่อเวลา การทำกิจกรรมกลุ่ม, กิจกรรมใน
ช้ันเรียน และการนำเสนองาน ตลอดภาคการศึกษา  

10% 

2.1 คุณภาพของรายงาน (10%) 
ส่งรูปเล่มรายงานก่อนการสอบปลายภาคทาง

อีเมลล์/Microsoft team ของรายวิชา 
10% 

หมวดที่ 6 หมวดที่ 6 ทรัพทรัพยากรประกอบการเรียากรประกอบการเรียยนนการสการสอนอน  

1. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 

₋ Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, Professional Edition, 9e .Robbins 
Pathology) 9th 

₋ Rubin E. and J. L. Farber: pathology, 3rd Ed. Lippincott-Raven, Philadelphia, 1999 

₋ Robbins SL, Kumar V, Cotran RS. Robbins pathologic basic of disease, 6th ed. Philadelphia: 
W.B. Saunder, 1999.  

2. เอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ที่นักศึกษาควรอา่นเพิ่มเติม 
 -            

หมวดที่ 7 หมวดที่ 7 กกาารปรรประเมินรายวิชาและกระเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุงะบวนการปรับปรุง  
1.    กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- จากแบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์โดยนักศึกษา ที่จัดโดยสำนักพัฒนาวิชาการ  
- จากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอน ในด้านต่างๆ เช่น ความสนใจในการเรียน การซักถาม  
- ความสม่ำเสมอในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา       
- จากงานที่ได้มอบหมายให้นักศึกษาได้ค้นคว้า กิจกรรมในชั้นเรียน และการทำงานเป็นกลุ่ม  
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา                                                            
- ผลสำเร็จตามดัชนีชี้วัดโครงการ                                                                 
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- จากแบบสอบถามออนไลน์         
- จากการสังเกตโดยอาจารย์ผู้สอน         
- การเขา้ชั้นเรียนของนักศึกษา         
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา                           
- ผลสำเร็จตามดัชนีชี้วัดโครงการ                                               

3. วิธีการปรับปรุงการสอน 
- อาจารย์ผู้สอนมีการศึกษาความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนและทันต่อเหตุการณ์  
- นำผลการประเมินจากข้อ 2 มาปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เข้ากับผู้เรียน  
- การประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชาอย่างสม่ำเสมอ  
- ทำเอกสารประกอบการสอนที่เป็นเนื้อหาเพ่ิมเติมจาก power point เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่เรียน

มากขึ้น  
 4.     การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ ดัชนีชี้วดัความสำเร็จ เป้าหมาย 

คุณธรรม จริยธรรม - ติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาในการ
เคารพกฏระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยและคณะ 

- ติดตามข้อมูลจากสำนักทะเบียนเพื่อขอ
ข้อมูลนักศึกษาที่ทจุริตในการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค  

- จำนวนนกัศึกษาที่ถกูหกัคะแนนความ
ประพฤติเกิน 20 คะแนนตอ่ภาคการศึกษา 

- จำนวนนกัศึกษาที่ทจุริตในการสอบกลางภาค
และสอบปลายภาค 

- ไม่มี 
 
 

- ไม่มีนักศึกษาที่ทุจริต 

 - ตรวจสอบการเข้าห้องเรียนตรงเวลา การ
ตรงต่อเวลา และขาดเรียน 

- จำนวนนกัศึกษาที่ขาดเรียนเกินเกณฑ์กำหนด
และเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลาเกินเกณฑ์
กำหนด 

ไม่เกินร้อยละ 5 
ของจำนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

 - ติดตามผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย - จำนวนนกัศึกษาที่ส่งงานตรงเวลา อย่างน้อยร้อยละ 80  
ของจำนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

ความรู้ - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 

- ทวนสอบจากงานกลุ่มที่มอบหมาย 

- ผลการสืบค้นข้อมูล ที่ได้รับมอบหมาย 

- จำนวนนกัศึกษาที่สอบไม่ผา่น 

- จำนวนกลุ่มนักศึกษาที่ได้คะแนนรายงานน้อย
กว่าร้อยละ 60 นนทั้งหมดของคะแ   

- ไม่เกินรอ้ยละ 10 
- ไม่เกิน1 กลุ่ม 
 ทักษะทางปัญญา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- สังเกตจากพฤติกรรมในการทำรายงาน
กลุ่ม การแบ่งงาน การมอบหมายงาน 
ภาวะผู้นำ การแสดงความคิดเห็น 

- สังเกตจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ
นำเสนอข้อมูล การตอบคำถาม 

- จำนวนนกัศึกษาที่ไม่มีส่วนรว่มในกิจกรรม/
อเสนนำารก  

ไม่เกินร้อยละ 2 
ของจำนวนนกัศึกษาทั้งหมด 

ทักษะปฏิบัติการทางวิชาชีพ - คะแนนจากการสอบปฏิบัติการจากการใช้
เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์อยา่ง
ถูกต้องและเหมาะสม 

- จำนวนนกัศึกษาที่สอบไม่ผ่าน 
 

-ไม่เกินร้อยละ 10 
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5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาผลการสอบ ผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและผลการประเมินการสอน เพ่ือนำมาวางแผนในการปรับปรุงคุณภาพการสอนในปีต่อไป 
เพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

                 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ ระพีพันธุ์ ศิริเดช  วันท่ีรายงาน     22 ธันวาคม 2565 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม   
รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์  วันท่ีรายงาน     26 ธันวาคม 2565     
รศ.ดร.รัตนา  อินทรานุปกรณ์  วันท่ีรายงาน     26 ธันวาคม 2565   
ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี  วันท่ีรายงาน     26 ธันวาคม 2565    
ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง  วันท่ีรายงาน     26 ธันวาคม 2565 
ผศ.ดร.จันเพ็ญ บางสำรวจ  วันท่ีรายงาน     26 ธันวาคม 2565 
อ.ดร.กิตติพัฒน์ โสภิตธรรมกุล วันท่ีรายงาน     26 ธันวาคม 2565   
อาจารย์ศรมน สุทิน   วันท่ีรายงาน     26 ธันวาคม 2565   
อ.ดร.อมรรัตน์  โตทองหล่อ  วันท่ีรายงาน     26 ธันวาคม 2565 
ชื่อประธานหลักสูตร 
รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย ์  วันท่ีรายงาน     26 ธันวาคม 2565 
      

 


