
มคอ. 3 

รายวิชาสมัมนาทางชีวภาพการแพทย ์2 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2558 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ชวพ  672 สมัมนาทางชีวภาพการแพทย์ 2 

2. จาํนวนหน่วยกติ 

1(0-2-1) 

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร วิทยาศาสตรบัณฑติ (ชีวภาพการแพทย์) 

ประเภทรายวิชา วิชาบังคับ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ผศ. ดร.อมัพร  จาริยะพงศ์สกุล  

อาจารย์ผู้สอน 

ลําดบัที่ รายชื่อ สงักดัภาควิชา 

1 รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สตัยานนท ์ จุลชีววิทยา 

2 รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา สรีรวิทยา 

3 รศ.ดร.วิไล รัตนติยารมณ์ เภสชัวิทยา 

4 อ.ดร.สริินันท ์นิลวรางกูร ชีวเคมี 

5 อ.ดร.ศรีสมบัติ พุทธกิมลกุลย์ จุลชีววิทยา 

6 อ.ดร.สมใจ อภิเศวตกานต์ กายวิภาคศาสตร์ 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

ภาคการศึกษาช้ันปีที่ 1 ช้ันปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ต้องผ่านมาก่อน (pre-requisite) 

ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนร่วมกนั (co-requisite) 

ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 

ห้องบรรยาย 18-603 ช้ัน 6 อาคาร 18 มศว ประสานมิตร 

9. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของวิชาคร้ังล่าสดุ 

14 สงิหาคม 2558 

 



หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติพัฒนาทกัษะต่างๆ ได้แก่ 

1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาความสามารถในการอ่านและทาํความเข้าใจกบับทความวิชาการในหัวข้อ

ทางชีวภาพการแพทย์ที่สนใจ 

1.2 การอ่านบทความวิจัย การค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการ 

1.3 การเขียนบทคัดย่อและเอกสารอ้างองิ 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

1.5 การพูด การฟัง การนาํเสนองานในที่สาธารณชน และการตอบคาํถามทางวิชาการ เป็นการพัฒนา

ทกัษะการสื่อสารระหว่างบุคคล 

1.6 การเลือกสื่อ นาํเสนอบทความวิจัย 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้สอดคล้องกบั 

2.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรบัณฑติศึกษาของสาํนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

2.1 การปรับปรุงหลักสตูรชีวภาพการแพทย์ 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธบิายรายวิชา 

สมัมนาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่น่าสนใจ โดยมีการวิเคราะห์ วิจารณ์ อธบิายแนวคิด 

วิธกีาร ผลการศึกษา และการสรุปผลของงานวิจัย  ซ่ึงเป็นแนวทางในการกาํหนดหัวข้อและการ

ออกแบบการทาํปริญญานิพนธ ์

2. จาํนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

1(0-2-1) 

บรรยาย การฝึกปฎิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง (SDL) 

- 30 15 

 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้ 2.ความรู ้ 4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผดิชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การสือ่สาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

ชวพ  672 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 



 

4. จาํนวนช่ัวโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นิสติเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์  

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 

1.มีความรับผิดชอบในการเรียน 

(ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ ใฝ่

รู้ใฝ่เรียน เข้ากบัผู้อื่นได้) 

2.มีจริยธรรมในการทาํงานร่วมกบัผู้อื่น 

(เคารพสทิธแิละรับฟังความคิดเหน็

ของผู้อื่นและทาํงานร่วมกบัผู้อื่นได้) 

3.มีจริยธรรมในการวิจัย 

 

1. แจ้งให้นิสติทราบแนวทางการ

ประเมินในรายวิชาสมัมนาซ่ึงจะ

ประเมินในหลายๆด้านรวมทั้ง

ความรับผิดชอบในการเรียน  

2. กาํหนดให้นิสติทุกคนต้องมีการ

แสดงความคิดเหน็ การอภิปราย

ร่วมกบัเพ่ือนร่วมช้ันเรียน 

3.เน้นยํา้เร่ืองจริยธรรมในการไม่

คัดลอกผลงานของผู้อื่นซ่ึงนิสติได้

เรียนแล้วในรายวิชา Principles of 

health science research       

 

1.สงัเกตจากพฤติกรรม

การเข้าช้ันเรียน, การ

แสดงออกและการแสดง

ความคิดเหน็ การอภิปราย

ในช้ันเรียน 

2. ประเมินจากการ

นาํเสนองาน และจากการ

เขียนบทคัดย่อ 

 

 

2. ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วิธกีารสอน วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรู้เข้าใจในเน้ือหาหลักของ

สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ได้แก ่

กายวิภาคศาสตร์, จุลชีววิทยา, 

ชีวเคมี, เภสชัวิทยา, พยาธวิิทยา, 

สรีรวิทยา เป็นอย่างดี 

2. มีความรู้เข้าใจในศาสตร์ชีวภาพ

การแพทย์แบบบูรณาการ 

3. สามารถนาํความรู้ มาประยุกต์ใช้ใน

- นิสตินาํเสนอผลการค้นคว้า

ศึกษางานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ตีพิมพ์ต้ังแต่ปี 2012

เป็นต้นไป 

- นิสตินาํเสนอด้วย powerpoint 

ประกอบการนาํเสนอแบบปาก

- ประเมินเน้ือหาการ

นาํเสนอ ความเข้าใจใน

เน้ือหาที่นาํเสนอ การตอบ

คาํถาม และประเมินจาก 

บทคัดย่อ 

- ประเมินจาก

ความสามารถในการ



การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  

4.  สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

เปล่า อธบิายให้ผู้ฟังเข้าใจในสิ่ง

ที่นาํเสนอ 

 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา วิธกีารสอน กลยุทวิธธีก์ารประเมินผล 

1. สามารถใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี

และปฏบัิตินาํมาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา 

2. สามารถวิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมี

เหตุผล 

3. สามารถสงัเคราะห์และใช้ข้อมูลจาก 

สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพ่ือสร้างและ

พัฒนาทางความคิดใหม่ในงานวิจัย  

 

- นิสตินาํเสนอผลการค้นคว้า

ศึกษางานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ตีพิมพ์ต้ังแต่ปี 2012

เป็นต้นไป 

- นิสตินาํเสนอด้วย powerpoint 

ประกอบการนาํเสนอแบบปาก

เปล่า 

- ประเมินจากการวิเคราะห์

วิจารณ์ ผลงานวิจัยที่นาํ 

เสนอ  

-ประเมินจากการตอบ

คาํถามข้อสงสยัของผู้ฟัง 



4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

วิธกีารสอน วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

2. พัฒนาความเป็นผู้นาํได้อย่าง

เหมาะสมกบัโอกาสและ

สถานการณ์ 

- นิสตินาํเสนอผลการค้นคว้า

ศึกษางานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติ ตีพิมพ์ต้ังแต่ปี 2012

เป็นต้นไป 

- นิสตินาํเสนอด้วย powerpoint 

ประกอบการนาํเสนอแบบปาก

เปล่า 

-  ประเมินจากการมีส่วนร่วมใน

ช้ันเรียน  

- ประเมินจากการส่ง บทคัดย่อ

ตามเวลาที่กาํหนด  

 

5.ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน กลยุทธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. พัฒนาทกัษะในการสื่อสารทั้งการ

พูด  การฟัง  การแปล  การเขียน   

2. พัฒนาทกัษะในการใช้สารสนเทศใน

การสบืค้นข้อมูลและสื่อสาร 

3. เรียนรู้สถิติในการทาํวิจัย การ

วิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล โดย

ใช้โปรแกรมทางสถติทิี่เหมาะสม  

4. พัฒนาทกัษะในการนาํเสนอรายงาน

ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้เคร่ืองมือ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1.โดยการทาํรายงานและนาํเสนอ

ในช้ันเรียน2.ส่งเสริมและเตรียม

ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.จัดการเรียนการสอนเพ่ือเสริม

ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข และ

สถิติ  

4.จัดการเรียนการสอนรูปแบบ

ต่างๆ ในการนาํเสนอรายงาน  

- ประเมินทกัษะการใช้ภาษาจาก

เอกสาร การนาํเสนองาน  

-ประเมินทกัษะการใช้สื่อ การใช้

ภาษา จากการแสดงความ

คิดเหน็  

-ประเมินจากคุณภาพของข้อมูล

ที่ใช้ประกอบในการนาํเสนอ

งาน 

 

 

 

 

 



หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

วนั เดือน 

ปี 

หวัขอ้/

รายละเอียด 

จํานวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

สือ่ทีใ่ช ้ ผูส้อน 

16 กย.

2558 

แนะนาํ

แนวทางการ

เรียนสมัมนา  

2 แนะนาํแนวทางหัวข้อการ

นาํเสนอ เทคนิคการ

นาํเสนอ การสบืค้น 

ข้อมูล การอ้างองิเอกสาร  

กฏเกณฑใ์นการเรียน 

การประเมินผล วิธกีาร

เข้าช้ันเรียน การส่งงานแะ

การติดต่อขอคาํปรึกษา

จากอาจารย์  

powerpoint รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์

สตัยนนท ์

23 กย 

2558 

นิสตินาํเสนอ

งาน 

3 นิสตินาํเสนองานจาก

วารสารที่ตนเองสนใจ

หรือเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบังานปริญญานิพนธ ์ใช้

เวลานาํเสนอ 40-50 

นาท ี

powerpoint นิสติ 

30 กย.

2558 

นิสตินาํเสนอ

งาน 

3 นิสตินาํเสนองานจาก

วารสารที่ตนเองสนใจ

หรือเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบังานปริญญานิพนธ ์ใช้

เวลานาํเสนอ 40-50 

นาท ี

powerpoint นิสติ 

7 ตค.

2558 

นิสตินาํเสนอ

งาน 

3 นิสตินาํเสนองานจาก

วารสารที่ตนเองสนใจ

หรือเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบังานปริญญานิพนธ ์ใช้

เวลานาํเสนอ 40-50 

นาท ี

powerpoint นิสติ 

14 ตค.

2558 

นิสตินาํเสนอ

งาน 

3 นิสตินาํเสนองานจาก

วารสารที่ตนเองสนใจ

powerpoint นิสติ 



หรือเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบังานปริญญานิพนธ ์ใช้

เวลานาํเสนอ 40-50 

นาท ี

21 ตค.

2558 

นิสตินาํเสนอ

งาน 

3 นิสตินาํเสนองานจาก

วารสารที่ตนเองสนใจ

หรือเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กบังานปริญญานิพนธ ์ใช้

เวลานาํเสนอ 40-50 

นาท ี

powerpoint นิสติ 

28 ตค.

2558 

นิสตินาํเสนอ

งาน 

3 นิสตินาํเสนองานแบบ 

short presentation โดย

เป็นการย่อประเดน็สาํคัญ

จากวารสารที่อ่าน ใช้เวลา

นาํเสนอคนละ 10 นาท ี

powerpoint นิสติ 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

การนาํเสนองาน -คุณธรรมจริยธรรม 

ความรับผิดชอบ 

-ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ความสมัพันธร์ะหว่าง

บุคคล 

-วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้

เทคโนโลยี 

-การเข้าช้ันเรียน การรักษาเวลา 

 

-การเตรียมเน้ือหา การหาข้อมูล 

-การตอบคาํถาม การวิเคราะห์

ข้อมูล การวิจารณ์ 

-ความสามารถในการพูดการ

สื่อสาร บุคลิกภาพ 

-การนาํเสนอสื่อทางภาพ  

10% 

 

30% 

10% 

30% 

 

20% 

 

 

 



หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตาํราและเอกสารหลัก 

ตาํราหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อการสมัมนา  

2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 

ข้ึนกบัหัวข้อสมัมนา 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

ข้ึนกบัหัวข้อสมัมนา เวป็ไซต์ที่เกี่ยวกบัหัวข้อในการสบืค้นข้อมูล เช่น www.sciencedirect.com  

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนิสติ 

ให้นิสติประเมินรายวิชาโดยแบบประเมิน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

2. กลยุทธป์ระเมินการสอน 

พิจารณาจากผลคะแนนการนาํเสนอของนิสติที่ได้จากคณะกรรมการ 

3. การปรับปรุงการสอน  

 

หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการรวบรวมปัญหาเพ่ือพิจารณากาํหนดแนว

ทางการปรับปรุงการสอนร่วมกนั โดยการจัดกจิกรรมในการระดมสมอง และสรรหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการ

ปรับปรุงการสอน และวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา  

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสติในรายวิชา  

 

  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชาดาํเนินการอยู่ มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ในการนาํเสนอ

งานของนิสติทุกคน 

- ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลาของนิสติ สงัเกตพฤติกรรม ความใส่ใจในการเรียน การ

เคารพและรับฟังความเหน็ของเพ่ือนร่วมช้ัน และผู้สอน 



- ประเมินด้านความรู้ และด้านปัญญา จากการนาํเสนองานที่ไปค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง 

การตอบคาํถาม การวิเคราะห์ อภิปรายงานวิจัยที่นาํเสนอ 

- วิเคราะห์จากแบบประเมินที่นิสติประเมินรายวิชา การประเมินความก้าวหน้าของตัวนิสติ

เอง และจากคะแนนที่นิสติได้ 

- หลังจากนิสติทุกคนนาํเสนองานเสรจ็สิ้น ให้นิสติทุกคนทาํ short presentation ในหัวข้อได้

นาํเสนองานไปแล้วให้นาํเสนอเป็นภาษาองักฤษ นาํเสนอเฉพาประเดน็สาํคัญภายในเวลา 10 นาท ี โดยไม่

มีการให้คะแนน เป็นกระบวนการพัฒนานิสติในการนาํเสนองานวิจัยและเป็นกระบวนการหน่ึงในการทวน

สอบผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ 

- นาํเกรดเข้าพิจารณาทบทวนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร  

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

- คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทวนสอบสอบผลสมัฤทธิ์ 

รายวิชา ชวพ 672  

- จัดให้มีการประชุมร่วมกนัระหว่างผู้ประสานงานรายวิชา กบั อาจารย์ผู้สอน เพ่ือการ

ปรับปรุงรายวิชา และร่วมกนัพิจารณารายละเอยีดใน  มคอ3  

- ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนและนิสติรับทราบแนวทางการทวนสอบสอบ

ผลสมัฤทธิ์ ในรายวิชา  

- ผู้ประสานงานรายวิชาจะเป็นผู้เตรียมเคร่ืองมือในการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ เช่นแบบ

ประเมินต่างๆ  

- วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินต่างๆที่ใช้ในการทวนสอบฯและคะแนนที่นิสติได้รับจากการ

นาํเสนองาน  

- ผู้ประสานงานรายวิชาประชุมร่วมกบัอาจารย์ผู้สอนให้ทราบปัญหาและอุปสรรคต่อการ

เรียนการสอน เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาํหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป และแจ้งคะแนนและเกรดแก่

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทราบและพิจารณา 
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