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รายละเอียดผลการด าเนินงานของรายวิชา  

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2565 

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 

      อาจารย์ระพีพันธุ์ ศิริเดช 
      อาจารย์ ดร. อมรรัตน์ โตทองหล่อ 
      ผศ.ดร.จันเพ็ญ บางส ารวจ  

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  
ส่งรูปเล่มที่ผ่านการแก้ไข โดยค าแนะ
นาจากกรรมการสอบภายใน 1 
สัปดาห์ หลังสอบ 

0/18/0 0/18/0  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 0/135/0 0/135/0  
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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  
 - ให้นักศึกษาเขียนแผนงานกลุ่ม และ
แผนงานของตนเอง 
- รายงานความก้าวหน้า อภิปลายกลุ่ม
ย่อย 

/   
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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) 8 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 8 
3. จ านวนนักเรียนขาดสอบ (F) - 

4. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) - 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน   N = ..8.. ร้อยละ 

A 6 75.00 
B+ 2 25.00 

B 0 0 

C+ 0 0 
C 0 0 

D+ 0 0 

D 0 0 

F 0 0 

5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ ไม่มี        

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา ไม่มี   

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน: 
ไม่มี            

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 
ไม่มี            

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
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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 

2.1 ข้อวิพากษส์ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  
      จากการสังเกตุ นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องกระตุ้นและนัดหมายให้นักศึกษาเข้ามารายงานความคืบหน้าของการ
ท างานเป็นระยะ 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 



มคอ.5 

             
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ         6 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ 
ปรับปรุงคู่มือโครงงานพิเศษ ได้มีการปรับปรุงคู่มือในส่วนของ เกณฑ์การให้

คะแนนในการพิจารณาการสอบโครงงานพิเศษให้
เป็นลักษณะ rubric score 

 

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 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
อาจารย์ภาสินี  สงวนสิทธิ์    วันที่รายงาน  29 ธันวาคม 2565 

ประธานหลักสูตร 
     รองศาสตราจารย์ ดร. บังอร  ฉางทรัพย์  วันที่รายงาน  29 ธันวาคม 2565 
 

   สรุปผลการบูรณาการการเรียนการสอน กับ 
                                         การบริการวิชาการ   การวิจัย   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรม  
เรียนรูเ้พือ่รบัใชส้งัคม 
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                                                   ภาคการศึกษา ........1........  ปีการศึกษา .....2565............ 
           หลักสูตร/กลุ่มวิชา ....วิทยาศาสตร์การแพทย์........... สาขาวิชา ...วิทยาศาสตร์ชีวภาพ... 

                                          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
รายละเอียดของการบูรณาการ 
1. รายวิชาที่บูรณาการ ……… MS4023 โครงงานพิเศษ………………………………………………………………………………………… 

นักศึกษาหลักสตูร/คณะ..นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย.์....คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ชั้นปีท่ี..4..... 

2. อาจารย์ที่รับผิดชอบการบรูณาการ ……ผศ.ดร. จันเพญ็……บางส ารวจ………………………………………………………………… 

3. ส าหรับการบูรณาการการเรียนการสอนที่ด าเนินงานร่วมกับการจัดโครงการ/งานวิจัย (ถ้าไม่มไีมต่้องกรอกข้อน้ี) 

ช่ือโครงการ/งานวิจัย……..ผลของการฟังเพลงต่อความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในอาสาสมัครสุขภาพดี.... 

วัน-เดือน-ปีท่ีจัดโครงการ/ช่วงระยะเวลาของการท าวิจยั............... ภาคการศึกษาที่ 1/2565....................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ/การวิจัย …………ผศ.ดร. จันเพ็ญ……บางส ารวจ………………………………………………………………... 

4. หลักการและเหตผุล (ที่มาของการบูรณาการ) 

การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในภาระงานหลักของมหาวิทยาลัยอันประกอบด้วย การสอน การวิจัย การ

ให้บริการชุมชน และการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และที่ส าคญัเพือ่สืบสานธ ารง

รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามและเป็นการเผยแพร่ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของไทยให้เป็นทีรู่้จักตลอดจนเป็นการ

ให้นักศึกษาได้เช่ือมโยงความรู้ทีเ่ปน็ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์กับศิลปศาสตรเ์ข้าด้วยกันโดยแสดงให้เห็นถึงการท า

วิจัยทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพที่มีความเกี่ยวเนื่องกับทางด้านศลิปวัฒนธรรมไทย ซึ่งในการบูรณาการครั้งนี้ได้ให้

นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเพลงไทยเดิมว่ามผีลต่อการเปลี่ยนแปลงการท างานของระบบประสาทออโตโนมิกอย่างไร  

แล้วสรปุเป็นองค์ความรู้ส าหรับการน าดนตรีไทยซึ่งนับวันไม่ค่อยไดร้บัความสนใจจากกลุ่มวัยรุ่นและวยัท างานมากนัก

นั้นไปสู่การน าไปบ าบัดรักษาโรคในอนาคต หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจึงเล็งเห็น

ความส าคญัดังกลา่วจึงได้จดัโครงการบูรณาการงานวิจัยและการเรยีนการสอนซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของรายวิชา MS4023  

โครงงานพิเศษกับการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมขึ้น  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้าน

กระบวนการวิจยัจากรายวิชา MS4023 โครงงานพิเศษ ไปใช้เชื่อมโยงกับด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. ข้อเสนอแนะจากการบูรณาการของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี)  - 

6. วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 

6.1  เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านกระบวนการวิจัยจากรายวิชา MS4023 โครงงานพิเศษ ไปใช้เชื่อมโยงกับ

ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

7.  ตวัช้ีวัดความส าเร็จของการบูรณาการและค่าเป้าหมายและผลการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
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นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรูจ้ากรายวิชา 

MS4023 โครงงานพิเศษกับทางด้านศิลปวัฒนธรรม

โดยมผีลงานวิจยัอย่างน้อย 1 เรื่อง 

นักศึกษามีรายงานวิจัยฉบบัสมบรูณ์เรื่อง ผลของการ

ฟังเพลงต่อความแปรปรวนของอัตราการเต้นของ

หัวใจในอาสาสมัครสุขภาพดี  จ านวน 1 เรื่อง 

 
8.  ขั้นตอนและวิธีการบูรณาการ (อธิบายโดยละเอียด) 

นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช้ันปีท่ี 4 ที่ลงทะเบียนรายวิชา MS4023 โครงงานพิเศษอย่างน้อย 1 

กลุ่มเลือกท างานวิจัยทางด้านศลิปวัฒนธรรมไทย  โดยใช้ความรู้ด้านกระบวนการวิจยัในการศึกษาเกีย่วกับทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยมีขั้นตอน  ดังนี้ 

8.1  นักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะเพลงไทยเดิมต่าง ๆ  เพื่อคดัเลือกเพลงที่จะน ามาใช้ในการวิจัยโดยเลือก

เพลงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการทบทวนวรรณกรรมว่าเพลงลักษณะใดจะส่งผลดีต่อการท างานของระบบประสาท

ออโตโนมิก ซึ่งเพลงที่นักศึกษาเลอืกใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ “เพลงเขมรไทรโยค” 

8.2  นักศึกษาด าเนินการวิจัยโดยให้ผู้ร่วมวิจยัฟังเพลงไทยเดิมทีไ่ด้คดัเลือกมาพร้อมกับบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 

8.3  นักศึกษาน าข้อมูลคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะฟังเพลงไทยเดมิไปวิเคราะห์ผล 

8.4  นักศึกษาสรุปผลการวิจัยทีไ่ดพ้ร้อมท้ังน าเสนอผลการวจิัยในการสอบประเมินผลของรายวิชา MS4023 

โครงงานพิเศษ 

ประโยชน์ที่นักศกึษาได้รับ 

นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ในรายวิชาเข้ากับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ประโยชน์ท่ีอาจารย์ได้รับ 

ได้มโีอกาสเพิม่พคูวามรูเ้กี่ยวกับการท างานวิจัยโดยเช่ือมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพกับศาสตร์ทางด้าน
อื่น ๆ 
ประโยชน์ท่ีได้รับในดา้นอ่ืน ๆ (ถ้ามี) - 

9.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการบูรณาการในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
จัดกิจกรรมที่มีการเช่ือมโยงกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ เพิ่มเตมิเพื่อให้เกิดรูปแบบการบูรณา

การที่หลากหลาย 

  

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตรส าหรับการปรับปรุงในคร้ังถัดไป 

 



มคอ.5 

             
มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ         9 

ควรมีการจัดกิจกรรมที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและจัดในรูปแบบ

ที่แตกต่างกันออกไปเพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการบูรณาการ 

 

 

ลงชื่อ............................................................................(ประธานกลุ่มวิชา/ประธานหลักสูตร) 

         (รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์) 

ค าชี้แจง 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการระบุรายละเอียดทั้งหมดในแบบฟอร์ม 

2. เสนอรายละเอียดการบูรณาการต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มวิชา/หลักสูตร เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่บูรณาการ 

เพื่อประชุมพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปรบัปรุง โดยน าเข้าพิจารณาในวันประชุมพิจารณาเกรด 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการบูรณาการปรบัแก้รายละเอียดการบูรณาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกลุม่

วิชา/หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาที่มีการบูรณาการ น าแบบฟอร์มนี้แนบท้ายไว้กับ มคอ.5 ของรายวิชา

ที่บูรณาการ 

 

 
 
 
 


