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รายละเอียดของรายวิชา การเขียนบทความวิจยัทางวิทยาศาสตร ์

มคอ.3 

ภาควิชา  หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1 ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

อช 571 วิทยาการปัจจุบันทางอณชีูววิทยา 

 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 2 (2-0-4) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ/ดุษฎีบัณฑติ หลักสตูรบัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว 

ประเภทรายวิชา  วิชาเลือก 

 
4. อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา  ผศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน/ รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ 

อาจารยผู์ส้อน 
ลาํดับท่ี รายช่ือ สังกัดภาควิชา 

1.  ผศ.ดร.บุษบา ปันยารชุน กายวิภาคศาสตร์ 

2.  รศ.ดร.โกสมุ จันทร์ศิริ             ชีวเคมี 

3.  รศ.ดร. วาสนา สขุุมศิริชาติ             ชีวเคมี 

4.  รศ.ดร. จันทนา เมฆสปีระหลาด               จุลชีววิทยา 

5.  ผศ.ดร. สมฤด ีสายหยุด                สรีรวทิยา 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน :  

ภาคการศึกษาที่ 1 นิสติหลักสตูรบัณฑติวิทยาลัย  
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
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8. สถานทีเ่รียน 

      ห้องประชุม ภาควิชาชีวเคมี ช้ัน 6 ตึก 15 คณะแพทยศาสตร์  

 

9. วนัทีจ่ดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

         28 สงิหาคม 2558 

 

 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

 
1. เพ่ือให้นิสิตอธิบายถึงการนําความรู้ทางอณชีูววิทยามาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตา่ง ๆ เพ่ือให้

มีความรู้ท่ีทนัสมยั สอดคล้องกบัความก้าวหน้าทางการแพทย์ในยคุปัจจบุนั 
2. เพ่ือให้นิสิตอธิบายถึงการทํางานระดบัโมเลกลุ กลไกการทํางานตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใน และ

ภายนอกเซลล์ การพฒันาและการควบคมุการทํางานของเซลล์รวมทัง้กระบวนการขัน้ตอนตา่ง ๆ 

ในการนํามาประยกุต์ใช้ 
3. เพ่ือให้นิสิตสามารถนําความรู้ท่ีได้ นําไปใช้เป็นพืน้ฐานในการวิเคราะห์ วิจยั ในห้องปฏิบตักิาร

เพ่ือใช้ในการศกึษาค้นคว้าความก้าวหน้าทางวิชาการตอ่ไป  
4.   เพ่ือให้นิสิตสามารถอภิปรายนําเสนอการคดิวิเคราะห์วิชาการทัง้ในรูปแบบปากเปลา่และ

รูปแบบการเขียนรายงาน 

 

1. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

-

......................................................................................................................... .......... 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 
            MO 571 Current Topics in Molecular Biology  

วทิยาการกา้วหนา้ในปัจจุบนัเก่ียวกบัอณูชีววทิยา เพ่อืใหก้า้วทนัต่อเทคโนโลยแีละ ความรู้ ท่ีเกิดข้ึนใหม่ และ

สามารถนาํ ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
 

2. จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

รวม  34 ชัว่โมง 
 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล  

         นิสติสามารถนัดเวลาขอเข้าพบอาจารย์ได้ ตามวันเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1  คณุธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 

                  ความรบัผดิชอบในการเรยีนและการวจิยั ซื่อสตัย ์ตรงต่อเวลา วางตวัไดถู้กกาลเทศะ ใฝรู่้

ใฝ ่

           เรยีนมจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในทางวชิาการและวชิาชพี  

1.2  วธิกีารสอน 

                 สอดแทรกในระหวา่งการสอนบรรยาย  มอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้ และจดัทาํเป็นรายงาน 

1.3  วธิกีารประเมนิผล 

                การตรงต่อเวลาในการเขา้ชัน้เรยีน   ความรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

 

ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลการ
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จริยธรรม เรียนรู้ 

1. มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีน 

(ซื่อสตัย ์ตรงต่อเวลา) 

2. มจีรยิธรรมในการทาํงานรว่มกบั

ผูอ้ื่น 

 

- มกีารสอนสอดแทรกในรายวชิา

ต่างๆ ทีป่ลกูฝงัหลกัคุณธรรม

จรยิธรรมใหแ้ก่นิสติ 

-  มอบหมายงานใหค้น้ควา้ 

 

- ประเมนิการเขา้เรยีนตรงเวลา 

ส่งงานตรงเวลา 

- ประเมนิจากความรบัผดิชอบ

ในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

- ประเมนิจากผลงานที่

มอบหมายใหท้าํหรอืคน้ควา้ 

 

 

2. ความรู้ 

2.1  ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั 

2.1.1  มคีวามรูเ้ขา้ใจในหลกัการและทฤษฎทีีส่าํคญัในเน้ือหาดา้นอณูชวีวทิยาและเทคโนโลยี

ใหม่ๆ   

2.2.2 สามารถนําความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ หรอืการวจิยั 

 2.2.3   สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

2.2  วธิกีารสอน 

2.2.1  บรรยาย 

2.2.2  มอบหมายงานใหค้น้ควา้ดว้ยตวัเอง 

2.3  วธิกีารประเมนิผล 

2.3.1  สอบบรรยาย 

2.3.2  รายงาน 

 

ผลการเรียนรูด้้านความรู้  กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. มคีวามรูเ้ขา้ใจในเน้ือหาและทฤษฎี

ทีส่าํคญัของวชิา 

2. สามารถนําความรู้ มาประยกุตใ์ช้

ในการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ 

หรอืการวจิยั 

3.  สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ  

กาํหนดเน้ือหาสาระและทฤษฎี

สาํคญัในรายวชิาต่างๆ โดยเน้น

ผูเ้รยีนเป็นสาํคญัและใชร้ปูแบบ 

 การบรรยาย  

- การศกึษาคน้ควา้ แสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเอง 

 - ใหท้าํรายงาน 

ประเมนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนและ

การปฏบิตัขิองนิสติในรปูแบบ  

- การสอบ 

- ประเมนิผลงานจากรายงาน 

- ประเมนิผลจากการสงัเกตการ

มสี่วนรว่มและความสนใจใน

การเรยีน 

3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา 

           3.1.1  การนําความรูท้ ัง้ทางดา้นทฤษฎมีาประยกุตใ์ชใ้นการวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหา   
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           3.1.2  การสงัเคราะหข์อ้มลูจากวาสารทางวชิาการเพือ่พฒันาความคดิใหม่ๆ  ในงานวจิยั  

3.2  วธิกีารสอน 

           3.2.1 การทาํรายงาน 

3.3  วธิกีารประเมนิผล 

           3.3.1 ประเมนิจากผลงานของนิสติ เช่น จากการนําเสนอรายงาน 

           3.3.2  การสอบขอ้เขยีน 

 

 

ผลการเรียนรูด้้านทกัษะทางปัญญา กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. สามารถนําความรูท้ ัง้ทางดา้น

ทฤษฎแีละปฏบิตัมิาประยกุตใ์ชใ้น

การวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหา 

2. สามารถแสวงหาความรูแ้ละทกัษะ

เพือ่พฒันาตนเอง 

3. สามารถสงัเคราะหแ์ละใชข้อ้มลู

จาก สิง่ตพีมิพท์างวชิาการเพือ่

สรา้งและพฒันาความคดิใหม่ๆ ใน

งานวจิยั  

 

- จดักจิกรรมการสอนใหนิ้สติรูจ้กั

คดิวเิคราะหบ์รูณาการความรู้

ต่างๆ และสามารถประยกุตใ์ช้

ทฤษฎคีวามรูผ้า่นการทาํรายงาน

และงานทีม่อบหมาย 

- จดักจิกรรมการสอนและฝึก

ปฏบิตัทิีเ่น้นใหนิ้สติฝึกคดิ

วเิคราะห ์แกป้ญัหาจากประเดน็

ปญัหา จากสถานการณ์จาํลอง

หรอืกรณตีวัอยา่ง 

ประเมนิผลสมัฤทธิก์ารเรยีนและ

การปฏบิตัขิองนิสติในหลาย

รปูแบบ ไดแ้ก่ 

- การสอบ 

- ประเมนิจากผลงานของนิสติ 

เช่น จากการนําเสนอรายงาน

ในชัน้เรยีน  หรอืจากรายงาน

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

          4.1.1 มคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

          4.1.2 สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

          4.1.3 มภีาวะความเป็นผูนํ้า 

4.2  วธิกีารสอน 

4.2.1 การมอบหมายงานใหไ้ปคน้ควา้ 

4.3  วธิกีารประเมนิผล 

       4.3.1 ประเมนิจากรายงาน 

        

ผลการเรียนรู ้
กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. มคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

- มอบหมายรายงานใหท้าํคน้ควา้ 

 

- ประเมนิจากรายงานทีส่ง่ 

- ประเมนิความสามารถในการ
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2. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นได้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. มภีาวะความเป็นผูนํ้า 

แกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า 

- ประเมนิพฤตกิรรมการ

แสดงออกดา้นภาวะผูนํ้า 

 

5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งการพฒันา 

5.1.1 มทีกัษะในการสือ่สารทัง้ การฟงั  การแปล และการเขยีน   

5.1.2 มทีกัษะการใชส้ือ่สารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู 

5.2 วธิกีารสอน 

5.2.1   มอบหมายใหท้าํรายงาน 

5.2.2   มอบหมายงานวจิยัใหไ้ปศกึษาและนําเสนอ 

5.3  วธิกีารประเมนิผล 

       5.3.1  ประเมนิจากงานทีม่อบหมายใหเ้ขยีนในรปูของรายงาน  

ผลการเรียนรูด้้านทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโน      

โลยีสารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมินผลการ

เรียนรู้ 

1. มทีกัษะในการสือ่สารในดา้น การ

ฟงั  และการเขยีน   

2. มทีกัษะการใชส้ือ่สารสนเทศในการ

สบืคน้ขอ้มลู 

- การทาํรายงาน 

- ส่งเสรมิและจดัเตรยีมสื่อสาร

สนเทศใหพ้รอ้มในการใชจ้รงิ 

-มอบหมายงานวจิยัใหไ้ปศกึษา

คน้ควา้ 

 

- ประเมนิจากผลการทาํ

รายงาน  

- ประเมนิผลการอภปิราย

งานวจิยัทีม่อบหมายใหไ้ป

คน้ควา้ 

 

 

 

 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาหท่ี์ 

(วนั เดือน 

ปี) 

หวัขอ้/รายละเอียด จํานวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อท่ีใช ้ ผูส้อน 

7 

กนัยายน 

2558 

- Course Orientation  

- Assigned Report 

2 - บอกวตัถปุระสงค์และ

เนือ้หาของรายวิชา 

- มอบหมายงานให้ไป

ค้นคว้าและทํารายงาน 

- ตารางสอน ผศ.ดร.

บษุบา  

รศ.ดร.
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- นิสิตซกัถามและ

อธิบายเพ่ิมเติม 
โกสมุ  

14 

กนัยายน 

2558 

Medical Aromatherapy (บรรยาย) 2 - บอกวตัถปุระสงค์และ

เนือ้หา 

- บรรยายตามเนือ้หา 

- นิสิตซกัถามและ

อธิบายเพ่ิมเติม 

- เอกสาร

ประกอบคาํสอน 

- power point 

 

ผศ.ดร. 

สมฤดี  

21 

กนัยายน 

2558 

Medical Aromatherapy (Self study) 2  

 

 

 ผศ.ดร. 

สมฤดี  

สปัดาหท่ี์ 

(วนั เดือน 

ปี) 

หวัขอ้/รายละเอียด จํานวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อท่ีใช ้ ผู้สอน 

28 

กนัยายน 

2558 

Medical Aromatherapy (Discussion) 2 อภิปรายร่วมกนั  ผศ.ดร. 

สมฤด/ี 

ผศ.ดร.

บษุบา  

5 ตลุาคม 

2558 

สอบครัง้ท่ี 1 2  Paper 

examination 

ผศ.ดร.

บษุบา  

12 

ตลุาคม 

2558 

Oligosaccharides synthesis and its possible 

prebiotic potential (บรรยาย) 

2 - บอกวตัถปุระสงค์และ

เนือ้หา 

- บรรยายตามเนือ้หา 

- นิสิตซกัถามและ

อธิบายเพ่ิมเติม 

 

- เอกสาร

ประกอบคาํสอน 

 

รศ.ดร.

วาสนา  

19 

ตลุาคม 

2558 

Oligosaccharides synthesis and its possible 

prebiotic potential (Self study) 

2   รศ.ดร.

วาสนา  

26 

ตลุาคม 

2558 

Oligosaccharides synthesis and its possible 

prebiotic potential (Discussion) 

2 อภิปรายร่วมกนั  รศ.ดร.

วาสนา  

ผศ.ดร.

บษุบา  

2 

พฤศจิกา

ยน 2558 

สอบครัง้ท่ี 2 2  Paper 

examination 

ผศ.ดร.

บษุบา  

9 

พฤศจิกา

ยน 2558 

Affinity-based biosensors (ABBs) in sport 

medicine and doping control analysis (บรรยาย) 

2 - บอกวตัถปุระสงค์และ

เนือ้หา 

- บรรยายตามเนือ้หา 

- นิสิตซกัถามและ

อธิบายเพ่ิมเติม 

- เอกสาร

ประกอบคาํสอน 

 

รศ.ดร.

โกสมุ  



มคอ. 3 

คณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 8 

 

 

 

สปัดาหท่ี์ 

(วนั เดือน 

ปี) 

หวัขอ้/รายละเอียด จํานวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน

การสอน 

สื่อท่ีใช ้ ผู้สอน 

16 

พฤศจิกา

ยน 2558 

Affinity-based biosensors (ABBs) in sport 

medicine and doping control analysis (Self 

study) 

2   รศ.ดร.

โกสมุ  

23 

พฤศจิกา

ยน 2558 

Affinity-based biosensors (ABBs) in sport 

medicine and doping control analysis  

(Discussion) 

   รศ.ดร.

โกสมุ 

 ผศ.ดร.

บษุบา  

30 

พฤศจิกา

ยน 2558 

สอบครัง้ท่ี 3   Paper 

examination 

ผศ.ดร.

บษุบา  

7 

ธนัวาคม 

2558 

Antibody engineering  - บอกวตัถปุระสงค์และ

เนือ้หา 

- บรรยายตามเนือ้หา 

- นิสิตซกัถามและ

อธิบายเพ่ิมเติม 

 

 

- เอกสาร

ประกอบคาํสอน 

 

รศ.ดร. 

จนัทนา  

14 

ธนัวาคม 

2558 

Antibody engineering    รศ.ดร. 

จนัทนา  

21 

ธนัวาคม 

2558 

Antibody engineering  อภิปรายร่วมกนั  รศ.ดร. 

จนัทนา  

ผศ.ดร.

บษุบา  

28 

ธนัวาคม 

2558 

สอบครัง้ท่ี 4 

สง่ Assigned report 

   ผศ.ดร.

บษุบา  

รศ.ดร.

โกสมุ  

4 

มกราคม 

2559 

พิจารณาผลการเรียน    คณาจารย์ 

1. คะแนนสอบบรรยาย      25 % 

การคิดคะแนน 

2. คะแนน Presentation and Discussion    50 % 
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3. คะแนน Assigned report (ภาษาองักฤษ)    25 % 

รวม    100 % 

แผนการสอน 

รายวิชา  วทิยาการปจัจบุนัทางอณูชวีวทิยา (อช 571) 

หวัข้อเร่ือง  Medical Aromatherapy  

ผูส้อน  ผศ.ดร. สมฤด ีสายหยดุทอง 

สถานท่ีสอน หอ้งประชุมภาควชิาชวีเคม ี ชัน้ 6  อาคารคณะแพทยศาสตรฯ์ 

เวลาท่ีสอน  วนัที ่14 กนัยายน 2558   เวลา 10.00 - 12.00 น. 

วตัถปุระสงค ์ เมือ่สิน้สดุการเรยีนการสอนนิสติฯ นิสติสามารถ 

1. อธบิายความหมายของสุวคนธบาํบดัและประเภทของสุวคนธบาํบดั 

2. อธบิายวถิกีารเขา้สู่ร่างกายของนํ้ามนัหอมระเหย 

3. อธบิายกลไกการกลไกในการรบักลิน่และวถิกีารรบักลิ่นในระบบประสาท 

     สว่นกลาง 

4. อธบิายกลไกการทาํงานของนํ้ามนัหอมระเหยในการบาํบดัภาวะผดิปกตต่ิางๆ  

 

วิธีการสอน - บรรยายประกอบ power point และซกัถามในหอ้งเรยีน  120  นาท ี

    อ่าน  คดิ  วเิคราะห ์ และสรปุผล scientific paper ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 2 สปัดาห ์

    Paper discussion       120  นาท ี

ส่ือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการสอน power point และเอกสารประกอบการสอน 

การประเมินผล - สอบขอ้เขยีนแบบอตันยั เพือ่ประเมนิความเขา้ใจ 

หวัข้อย่อยของเน้ือหา 

1. Definition of aromatherapy 

2. The pathways of essential oil into the body 

3. Smell transduction  

4. Olfactory pathways 

5. Aromatherapy & disorders 

5.1.  mood disorders 

5.2.  pain 

5.3.  immune system 

5.4.  oxidative stress 
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เอกสารอ้างอิง 

1. Atsumi T, Tonosaki K. 1Smelling lavender and rosemary increases free radical  1

1scavenging activity and decreases cortisol level in saliva.1

150: 89-96. 

 Psychiatry Res 2007  

2. Hur MH, Song JA, Lee J, Lee MS. Aromatherapy for stress reduction in healthy  

adults: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Maturitas

2014; 79: 362-9.

.  

3. Lee MS, Choi J, Posadzki P, Ernst E. Aromatherapy for health care: An overview of  

  

systematic reviews. Maturitas

4. Perry R, Terry R, Watson LK, Ernst E. Is lavender an anxiolytic drug? A systematic  

 2012; 71: 257-60. 

review of randomised clinical trials. Phytomedicine 2012; 19: 825-35.

5. Steflitsch W, Steflitsch M. Clinical aromatherapy. JMH 2008; 5: 74-85. 

  

6. Saiyudthong S, Ausavarungnirun R, Jiwajinda S, Turakitwanakan W. Effects of  

aromatherapy massage with lime essential oil on stress. International Journal of 

Essential oil Therapeutics 2009; 3: 76-80. 

7. Saiyudthong S, Marsden CA. Acute effects of bergamot oil on anxiety-related  

behaviour and corticosterone level in rats. Phytother Res 2011; 25: 858-62.

8. Saiyudthong

  

 S, Pongmayteegul S, Marsden CA, Phansuwan-Pujito P. Anxiety-like 

behaviour and c-fos expression in rats that inhaled vetiver essential oil. Nat Prod Res

 

 

2015; 2: 1-4.  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  ้

 

คะแนนสอบบรรยาย      25 % 
การคิดคะแนน 

         คะแนน Presentation and Discussion   50 % 
    คะแนน Assigned report (ภาษาอังกฤษ)   25 % 

                                          รวม    100 % 
  

 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17291597�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17291597�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17291597�
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รายวิชาอช 571 วิทยาการปจจุบันทางอณูชีววิทยา (2-0-4) 
ผูประสานรายวิชา   ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน  โทร 0812574530 
            รศ. ดร.โกสุม จันทรศิริ  โทร  081-8305908 
วัน-เวลา   ทุกวันจันทร เวลา 10.00-12.00 น. 
สถานที่   หองประชุม ภาควิชาชีวเคมี ชั้น 6   

วันที่ หัวขอ ผูสอน 

7 กนัยายน 2558 - Course Orientation  
- Assigned Report 

ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 
รศ.ดร.โกสุม จันทรศิริ 

14 กนัยายน 2558 Medical Aromatherapy (บรรยาย) ผศ.ดร. สมฤดี สายหยุด
ทอง 

21 กนัยายน 2558 Medical Aromatherapy (Self 
study) 

ผศ.ดร. สมฤดี สายหยุด
ทอง 

28 กนัยายน 2558 Medical Aromatherapy 
(Discussion) 

ผศ.ดร. สมฤดี สายหยุด
ทอง 
ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 

5 ตุลาคม 2558 สอบครั้งที่ 1 ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 

12 ตุลาคม 2558 Oligosaccharides synthesis and 
its possible prebiotic potential 
(บรรยาย) 

รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริ
ชาติ 

19 ตุลาคม 2558 Oligosaccharides synthesis and 
its possible prebiotic potential 
(Self study) 

รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริ
ชาต ิ

26 ตุลาคม 2558 Oligosaccharides synthesis and 
its possible prebiotic potential 
(Discussion) 

รศ.ดร.วาสนา สุขุมศิริ
ชาต ิ
ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 

2 พฤศจกิายน 
2558 

สอบครั้งที่ 2 ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 

9 พฤศจกิายน 
2558 

Affinity-based biosensors (ABBs) 
in sport medicine and doping 
control analysis (บรรยาย) 

รศ.ดร.โกสุม จันทรศิริ 

16 พฤศจกิายน Affinity-based biosensors (ABBs) รศ.ดร.โกสุม จันทรศิร ิ
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2558 in sport medicine and doping 
control analysis (Self study) 

23 พฤศจกิายน 
2558 

Affinity-based biosensors (ABBs) 
in sport medicine and doping 
control analysis  
(Discussion) 

รศ.ดร.โกสุม จันทรศิร ิ
ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 

30 พฤศจกิายน 
2558 

สอบครั้งที่ 3 ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชนุ 

7 ธันวาคม 2558 Antibody engineering รศ.ดร. จันทนา เมฆสี
ประหลาด 

14 ธันวาคม 2558 Antibody engineering รศ.ดร. จันทนา เมฆสี
ประหลาด 

21 ธันวาคม 2558 Antibody engineering รศ.ดร. จันทนา เมฆสี
ประหลาด 
ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 

28 ธันวาคม 2558 สอบครั้งที่ 4 
สง Assigned report 

ผศ.ดร.บุษบา ปนยารชุน 
รศ.ดร.โกสุม จันทรศิริ 

4 มกราคม 2559 พิจารณาผลการเรียน ผูประสานงานและผูสอน 

คะแนนสอบบรรยาย      25 % 
การคิดคะแนน 

    คะแนน Presentation and Discussion   50 % 
คะแนน Assigned report (ภาษาอังกฤษ)   25 % 

รวม    100 % 
 

 
หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

- เอกสารคาํสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละทา่น  

2. เอกสารและขอ้มูลสําคญั 

- เอกสารและข้อมูลที่อาจารย์ผู้สอนแจกให้นิสติในช้ันเรียน 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

- -เอกสารและข้อมูลที่อาจารย์ผู้สอนให้คาํแนะนาํในช้ันเรียน 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

           กาํหนดแบบฟอรม์ประเมนิรายวชิา โดยเปิดโอกาสใหนิ้สติเขยีนขอ้เสนอแนะไดเ้ตม็ทีโ่ดยที่

นิสติไมต่อ้งใสช่ือ่  และทาํหลงัจบการเรีย่นการสอนของรายวชิาทนัท ี

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

          - มกีารประเมนิการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกท่าน 

- เปิดโอกาสใหอ้าจารยท่์านอื่นและผูส้นใจเขา้มามสีว่นรว่มในการสงัเกตการณ์บรรยากาศการ

เรยีน 

 

3. การปรบัปรงุการสอน 

          - นําผลการประเมนิการสอน   และผลจากการประเมนิรายวชิา  ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ  จาก 

           นิสติ มาพจิารณาและหาแนวทางปรบัปรงุวธิกีารสอน  

          - อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบวชิา รายงานผลการดาํเนินการรายวชิาต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร

เมือ่   

          จบภาคการศกึษา ในระหวา่งการประชุมหลกัสตูรอณูชวีวทิยาทีจ่ดัทุกเดอืน และวางแผน

ปรบัปรงุ/ พฒันาการดาํเนินงาน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  

 - พจิารณากลัน่กรองทบทวนขอ้สอบ ระหวา่งประธานรายวชิาและผูส้อนในแต่ละหวัขอ้   

      - ทบทวนการตดัเกรดโดยคณะกรรมการหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารของคณะ 

      - นิสติทวนสอบโดยมคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบและการตดัสนิผลการ

เรยีน 

 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา  

-ผูร้บัผดิชอบรายวชิาแจง้ผลการประเมนิรายวชิาแก่คณะกรรมการหลกัสตูรและผลการประเมนิ

การสอนแก่ผูส้อนเพือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุต่อไป เช่น สือ่การเรยีนการสอน และเน้ือหา

ใหมใ่หท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

............................................................................................................................. ................. 
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