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รายละเอียดผลการด าเนินงานของรายวิชา  

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2564 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

            

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อวิชา : MS 4023 โครงงานพิเศษ       

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite): ไม่มี       
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite) : MS3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 

     ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อาจารย์ภาสินี  สงวนสิทธิ์ 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม   รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย ์

      ผศ.เมตตา โพธิ์กลิ่น 

      ผศ.อัญชลี ชุ่มบัวทอง 
      อาจารย์ศรมน สุทิน 

      อาจารย์รังสิมา ใช้เทียมวงศ ์

      อาจารย์ระพีพันธุ์ ศิริเดช 
       

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน: ภาคการศึกษา  1  ชั้นปีที ่ 4   

5. สถานที่เรียน: อาคารเรียนรวม ห้องปฏิบัตการวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  (ดูข้อมูลจาก มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อ 1 แผนการสอน) 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนชั่วโมงตามแผน จ านวนชั่วโมงสอนจริง 
เหตุผล 

หากมีความแตกต่าง
เกิน 25 % 

1 

- ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา 
- ปฐมนิเทศการใช้ห้องปฏิบัติการ 
- พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
สืบค้นข้อมูล 
- วางแผนการทดลอง 
- จัดท าโครงร่าง 

0/9/0 
 

0/9/0 
 

 

2 
สอบโครงร่างโครงงานพิเศษ  
- นักศึกษานาเสนอโครงร่างวิจัย
ประกอบสื่อ และการซักถามปัญหา  

0/9/0 
 

0/9/0 
 

 

3-13 

ด าเนินการทดลอง *  
รายงานความก้าวหน้าของการ
ทดลอง  
จัดท ารูปเล่มโครงงานพิเศษ  
ท าการทดลอง  
การน าเสนอผลการวิจัย (อย่างน้อย
ทุก ๆ 1 เดือน)  
จัดท ารูปเล่มโครงงานพิเศษและงาน
นาเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
presentation โดยส่งให้อาจารยท์ี่
ปรึกษาตรวจและแกไ้ข อย่างน้อย 3 
ครั้ง และส่งให้กรรมการอ่านอย่าง
น้อย 1 สัปดาห์ ก่อนสอบ 

0/99/0 0/99/0  

14-15 น าเสนอรายงานขั้นสุดท้าย และสง่
รูปเลม่สมบูรณ์  
- นักศึกษาน าเสนอผลการวิจัย  
การซักถามปญัหา  

0/18/0 0/18/0  
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ส่งรูปเล่มที่ผ่านการแก้ไข โดยค าแนะ
นาจากกรรมการสอบภายใน 1 
สัปดาห์ หลังสอบ 

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 0/135/0 0/135/0  

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

ไม่มี   

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดที่ 4) 

ประสิทธผิล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้าม)ี พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 

- ช้ีแจงและท าข้อตกลงกับผู้เรียนใน
เรื่องของกฎระเบยีบต่าง ๆ ในการเรียน 
ก าหนดเวลาในการส่งงาน ก าหนดการ
สอบ และการรายงานความก้าวหน้า
ของการทดลองแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
ตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนนและการ
วัดผลการศึกษา  
- สร้างจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยการ
รายงานผลการทดลองอย่าง ซื่อสัตย์
และถูกต้องตรงตามความเป็นจริง  
- ก าหนดการใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกับ
นักศึกษาคนอ่ืน ๆ  

/   

2. ความรู้ - ท าโครงงานเป็นกลุม่โดยผู้เรียน  
- การฝึกปฏิบัติ ทดลอง 
- การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
- มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุม่ให้
ค าปรึกษา  

/   

 

3.ทักษะทางปัญญา  - การอภิปรายกลุ่มย่อย  
-การเรียนรู้จากแก้ไขปัญหา  
-การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

/   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- มอบหมายที่จัดท าเป็นกลุ่มโดยการ
แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม จ านวนกลุ่ม
ละ 2-4 คน  

/   
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 - ให้นักศึกษาเขียนแผนงานกลุ่ม และ
แผนงานของตนเอง 
- รายงานความก้าวหน้า อภิปลายกลุ่ม
ย่อย 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - การมอบหมายงานใหส้ืบค้น และ
น าเสนอข้อมูล 
 - การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

/   

 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
ไม่มี เนื่องจากนักศึกษาโดยรวมสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จ านวนนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน) 11 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 11 

3. จ านวนนักเรียนขาดสอบ (F) - 

4. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน   N = 11.. ร้อยละ 

A 10 90.91.00 

B+ 0 0 

B 0 0 

C+ 1 9.09 
C 0 0 

D+ 0 0 

D 0 0 

F 0 0 

5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ ไม่มี        
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา ไม่มี   

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน: 
ไม่มี            

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
ไม่มี            

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

มีการทวนสอบจากคะแนนสอบโดย
คณะกรรมการในหลักสูตร 

เป็นไปตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดไม่มีการ
ปรับแก้ใดๆ 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ไม่มี ไม่มี 

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
ไม่มี ไม่มี 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
ไม่มี     

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1   
-            

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
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2.1 ข้อวิพากษส์ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  
      จากการสังเกตุ จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ท าให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้ามาท า

การปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่ 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดเวลานอกเวลาเรียนให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องมือใน

ห้องปฏิบัติการเมื่อสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลงแล้ว 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ 

ปรับปรุงคู่มือโครงงานพิเศษ ได้มีการปรับปรุงคู่มือในส่วนของ เกณฑ์การให้
คะแนนในการพิจารณาการสอบโครงงานพิเศษ 

 

2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ไม่มี    
 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการให้
คะแนนประเมินในกรรมการ
พิจารณาการให้คะแนนให้มี
มาตรฐานเดียวกัน 

ก่อนเริ่มท าโครงงานพิเศษ อ.ภาสินี 
 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
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                อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และประธานหลักสูตร 

 
ลงชื่อ        

        (อาจารย์ภาสินี  สงวนสิทธิ์) 
                                                                           วันที่รายงาน  24 ธันวาคม 2564 

               
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
 

         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

สรุปบูรณาการการเรียนการสอน กับ 
 การบริการวิชาการ  การวิจัย  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม   

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หลกัสูตร/กลุ่มวิชา ...วิทยาศาสตร์การแพทย์........ สาขาวิชา ..วิทยาศาสตร์ชีวภาพ.......... 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

  

 

 เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม 
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         ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
รายละเอียดของการบูรณาการ  
1. รายวิชาที่บูรณาการ ………… MS4023 โครงงานพิเศษ…………………………………………………………………  
   นักศึกษาหลักสูตร/คณะ........วทิยาศาสตร์การแพทย์...................................................ช้ันปีท่ี.......4……… 

2. อาจารย์ที่รับผิดชอบการบูรณาการ ……ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชลี ชุ่มบัวทอง…………………………………………… 

3. ส าหรับการบรูณาการการเรียนการสอนที่ด าเนินงานร่วมกับการจัดโครงการ/งานวิจัย (ถ้าไม่มีไม่ต้องกรอกข้อน้ี)  
ช่ือโครงการ/งานวิจัย ....โครงการบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียนการสอน “สมุนไพรเพื่อสุขภาพ” 
วัน-เดือน-ปีท่ีจัดโครงการ/ช่วงระยะเวลาของการท าวิจัย......27 พฤศจิกายน พ.ศ2563.................................... 
 ผู้รับผดิชอบโครงการ/การวิจัย …………ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง……………………………………………...............  

4. หลักการและเหตุผล (ที่มาของการบูรณาการ) ………นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ได้จับกลุ่มตามความสนใจ ในการท าโครงงาน

พิเศษ โดยน าความรู้พื้นฐานแตล่ะรายวิชาในหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ โดยในปีการศึกษาน้ีมีหัวข้อโครงงานพิเศษ เกี่ยวกับ

การพัฒนาสมุนไพรไทยมาใช้ให้เกดิประโยชน์และมีการทดสอบการต้านเช้ือจุลชีพ…ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไดม้อบหมายให้

การสาธติการท ายาหม่องจากสมุนไพรไทยให้กับชุมชนผู้สูงอายุ ที่อยูใ่กล้มหาวิทยาลัย  

 5. ข้อเสนอแนะจากการบรูณาการของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) ………ไมม่ี.เนื่องจากรายวิชานี้ไดม้กีารจัดการบูรณาการ

ในหัวข้อน้ีเป็นครั้งแรก…………………………………………………………….  

6. วัตถุประสงค์ของการบรูณาการ ………เพื่อให้นักศึกษาไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการท าโครงงานพิเศษเพือ่ประยุกต์ใช้ในการ

บริการวิชาการ…  

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการบรูณาการและค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประโยชน์กับการ

ดูแลสุขภาพตนเอง/ ประกอบอาชีพ อย่างน้อยระดับมาก 

2. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้จากการบริการวิชาการกับเนื้อหาบทเรียนใน

รายวิชา MS4023 โครงงานพิเศษ อย่างน้อยระดับมาก 

3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อภาพรวมของการจัดโครงการฯ อย่างน้อย

ระดับมาก 

 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

 
8. ขั้นตอนและวิธีการบรูณาการ (อธิบายโดยละเอียด) …………นักศกึษาผู้ร่วมกิจกรรมเป็นวิทยากรในการสอนท ายาหม่อง
พร้อมท้ังอธิบายประโยชน์และสรรพคุณจากสมุนไพรไทยให้กับชุมชนผู้สูงอายุ …………………………………… 
9. สรุปผลที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการ  

ประโยชน์ที่นักศกึษาได้รับ  
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……นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าโครงงานพิเศษในการอธิบายและตอบค าถามจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ประโยชน์ที่อาจารย์ได้รับ ……อาจารยผ์ู้สอนสามารถปรับปรุง แก้ไข การจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าวได้ในกรณีที่
มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ ความรู้ทางด้านวิชาการของนักศึกษา ………………………………………………………………………………… 
ประโยชน์ที่ได้รับในด้านอื่น ๆ (ถ้ามี) - 
10. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบูรณาการในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

จัดกิจกรรมที่ฝึกให้นักศึกษาเป็นผูใ้ห้ความรู้ในลักษณะคล้ายคลึงกันน้ี โดยให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรและฝึกเป็น
วิทยากรในโครงการบริการวิชาการ เพื่อเป็นการฝึกการมีปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น และเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการท างานร่วมกันผู้อื่น
เมื่อจบการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
      
   
  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตรส าหรับการปรับปรุงในครั้งถัดไป  
-  

ลงชื่อ................ ...........................(ประธานกลุ่มวิชา/ประธานหลักสูตร)  
(.....รองศาสตราจารย์.ดร.บังอร..ฉางทรัพย์.......) 


