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รายวิชา สมุนไพรทางการแพทย 

ภาควิชา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

คณะแพทยศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2556 

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

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

ชวพ 602  สมุนไพรทางการแพทย 

2. จํานวนหนวยกิต 

2(2-0-4) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ/ดษุฎีบัณฑติ หลักสูตรบัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตร มศว 

ประเภทรายวิชา  วิชาเลือก 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.รุงตะวัน สุภาพผล 

อาจารยผูสอน 

ลําดับที่ รายช่ือ 

สังกัดภาควิชา 

(กรณีมาจากหลายภาค) 

1.  ผศ.ดร.รุงตะวัน สุภาพผล ภาควิชาสรีรวิทยา 

2.  รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด ภาควิชาสรีรวิทยา 

3.  ผศ.ดร.พรรณี หนูซื่อตรง ภาควิชาสรีรวิทยา 

4.  ผศ.ดร.อัมพร จาริยะพงศสกุล ภาควิชาสรีรวิทยา 

5.  รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปญญา ภาควิชาสรีรวิทยา 

6.  ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา ไตรสมบูรณ ภาควิชาสรีรวิทยา 

7.  ผศ.ดร. ปทมา  ล้ีวนิช ภาควิชาเภสัชวิทยา 

8.  ผศ.ดร. อรพิณ  วงศสวัสดิกุ์ล ภาควิชาเภสัชวิทยา 

9.  ผศ.ดร. อนัญญา นาวินประเสริฐ ภาควิชาเภสัชวิทยา 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทีเ่รียน : 

ภาคการศึกษาท่ี 2 นิสิตหลักสูตรบัณฑติวิทยาลัย ปท่ี 2 

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

ไมมี 

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี) 

ไมมี 

8. สถานที่เรียน 

หองบรรยาย 18-603  ช้ัน 6  อาคารกายวิภาคศาสตร  คณะแพทยศาสตร มศว 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

31 ตุลาคม 2555 

 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 

1. วัตถุประสงค (หรือจุดมุงหมาย) ของรายวิชา 

1.1 เพ่ือใหนิสิตทราบถึงภาพโดยรวมของงานวิจัยสมุนไพรในทางการแพทย 

1.2 เพ่ือใหนิสิตทราบลักษณะของสารจากสมุนไพร   โครงสรางทางเคมี   และชีวสังเคราะห 

1.3 เพ่ือใหนิสิตทราบ สามารถอธิบายฤทธิ ์ และกลไกการออกฤทธิต์อระบบตาง ๆ ของรางกาย   

รวมท้ังการนาํไปประยุกตใชทางการแพทย  ของสมุนไพร  อาหารเสริม  รวมท้ังสารท่ีไดจาก

ธรรมชาติอ่ืน ๆ 

1.4 เพ่ือใหนิสิตไดมองเห็นภาพวิธีการนําสมุนไพรมาทําวิจัยทางการแพทย 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

- 
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หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร  อาหารเสริม สารท่ีไดจากธรรมชาติอ่ืนๆ ตอการทํางานของระบบตางๆ 

ในรางกาย ในดานโครงสรางทางเคมี ฤทธิท์างสรีรวิทยา ประสิทธภิาพทางเภสัชวิทยา กลไกการออก

ฤทธิ ์ และการนําไปประยุกตใชทางการแพทย โดยครอบคลุมท้ังสมุนไพรและสารจากธรรมชาติท่ีมี

บันทึกไวในอดตีและท่ีกําลังไดรับความสนใจคนควาทําวิจยักันในปจจุบนั 

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย   31 ช่ัวโมง 

ศึกษาดวยตนเอง 47 ช่ัวโมง 

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

 

ดานที่ 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดานที่ 2 

ความรู 

ดานที่ 3 

ทักษะทาง

ปญญา 

ดานที่ 4 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ดานที่ 5 

การวิเคราะห

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ชวพ 602  

สมุนไพรทาง

การแพทย 

● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน

รายบุคคล 

5 – 10 ช่ัวโมง ตอ สัปดาห 

นอกจากนี้นิสิตยังสามารถนดัเวลาขอเขาพบอาจารยได ตามวันเวลาท่ีสะดวกท้ังสองฝาย 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. คุณธรรม - จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูดาน

คุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 กลยุทธการสอน 1.3 กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรู 

1. มีความรับผดิชอบในการ

เรียน  ตรงตอเวลา และ

รับผิดชอบตอการนัดหมาย 

- มอบหมายงานสําหรับการ

เรียนรูคนควาดวยตนเอง  และ

การเขาพบอาจารยเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา

ในการปลูกฝงหลักคุณธรรม

จริยธรรมใหแกนิสิต 

- ปลูกฝงคานิยมและปลูกจิต 

สํานึกความซือ่สัตยใหแกนสิิต 

- สังเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออก และการตั้งใจเรียน

ในช้ันเรียน 

- ประเมินการเขาเรียนตรงเวลา 

- ประเมินจากการเขาพบใน

สวนอภิปรายผล paper 

discussion 

- สังเกตจากพฤติกรรมการ

สอบ 

2. ความรู 

2.1 ความรูที่ตองไดรับ 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรูความเขาใจภาพโดยรวม

ของงานวิจัยสมุนไพรในทาง

การแพทย   

2. ทราบลักษณะของสารจากสมุนไพร  

โครงสรางทางเคมี   ชีวสังเคราะห  

และสามารถอธิบายฤทธิ ์ กลไกการ

ออกฤทธิต์อระบบตาง ๆ ของ

รางกาย   รวมท้ังการนาํไป

ประยุกตใชทางการแพทย  ของ

สมุนไพร  อาหารเสริม  รวมท้ังสาร

ท่ีไดจากธรรมชาติอ่ืน ๆ  

- มีการสอนภาคบรรยาย

เก่ียวกับหลักการและทฤษฎี

ท่ีสําคัญท่ีเขาใจไดยาก 

- มีการจัดการเรียนการสอน

ดวยวิธีการทํา paper 

discussion  และการเรียนรู

ดวยตนเอง 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์การ

เรียนภาคบรรยายใน

รูปแบบการสอบ 

- ประเมินผลการเขารวม  

มีสวนรวม  และการ

ทํางานกลุมในการทํา 

paper discussion 

-  ประเมินจากคุณภาพ

งานท่ีมอบหมาย 
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3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการ

ประเมินผล 

1. สามารถวางแผนงาน  แสวงหาวิธีการ

สราง  และพัฒนาความรู ไดอยาง

เหมาะสมและมีเหตุมีผล 

2. คิดวิเคราะหงานดานสมนุไพรอยางเปน

ระบบ  โดยใชองคความรูท่ีเก่ียวของ 

3. สามารถนาํขอมูลและงานวิจยัสมุนไพร

ตาง ๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรการแพทย

พ้ืนฐานและทางคลินิก   ความสามารถใน

การอาน scientific paper ไปประยุกตใช

เพ่ือการถายทอดความรู  และการทําวิจัย

ในวิทยานิพนธตอไป 

- จัดการเรียนการสอนโดย

เนนการคดิวิเคราะห  

บูรณาการความรูทางดานพ

รีคลินิก  และการศึกษาดวย

ตนเองผานการทํา paper 

discussion 

- ประเมินผลการ

คิดวิเคราะห  

สังเคราะห  และ

แกปญหาผานการ

ทํา paper 

discussion และ

การทํากรณีศกึษา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผดิชอบตองาน

กลุมท่ีไดรับมอบหมาย 

2. มีพัฒนาการท้ังการเปน

ผูนําและผูตามท่ีดีอยาง

เหมาะสมตามสถานการณ 

3. มีความรับผดิชอบตอการ

ทํางานเปนกลุม  

ชวยเหลือผูอ่ืน  และมี

ปฏิสัมพันธท่ีดีตอ

ผูรวมงานทุกคน 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

เปนกลุมในลักษณะ paper 

presentation และกรณีศึกษา 

- สรางประสบการณในการคิด  

วิเคราะห  และแกปญหากลุมรวมกัน 

- รวมอภิปราย  แสดงความคดิเห็น  

และวิเคราะหงานของผูอ่ืนในเชิง

วิชาการแบบสรางสรรค 

- ฝกทํางานเปนกลุม  โดยมุงหวัง 

output ท่ีมีลักษณะใกลเคียง review 

manuscript มากที่สุด 

- ประเมินจากคณุภาพ

ของงานกลุม 

- ประเมินความสามารถ

ในการคดิ  วิเคราะห  

และแกปญหาท้ังท่ีอยู

เฉพาะหนาและใน

ระยะยาว 

- ประเมินพฤตกิรรมการ

แสดงออก  โดยเฉพาะ

การมีปฏิสัมพันธกับ

ผูรวมงานทุกคน 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

เนื่องจากรายวิชาสมุนไพรทางการแพทย (ชวพ 602) มีการจดัการเรียนการสอนออกเปน 2 สวน ใน 

3 ชวงเวลา ดังตอไปนี ้  

 สวนแรกเปนการเรียนการสอนในลกัษณะ paper discussion ท่ีใหนิสิตรวมกันเลือกเร่ืองท่ี

ตองการคนควาศกึษา   คนหา scientific paper มารวมกันอาน  คดิวิเคราะห  สังเคราะห  

และเขียนในลักษณะท่ีใกลเคยีงบทความแบบ review manuscript ใหมากที่สุด จํานวน 1 

เร่ือง   อาจแบงเปนสวน ๆ เพ่ือใหนิสิตทุกคนไดฝกหัดเนนความสนใจเปนประเดน็ไปกอน

ในการหัดเขียนบทความคร้ังแรก   แตจะตองอภปิรายติตงิการเขียนรวมกันเพ่ือใหนิสิตทุก

คนทราบขอเสียของการเขียนในลักษณะของแตละคนท่ีแตกตางกัน   หรือกลาวส้ัน ๆ ก็คือ

ใหนิสิตหัดเขียนบทความเพ่ือการตีพิมพจริง ๆ นัน่เอง   ท้ังนีจ้ะใชเวลาต้ังแตวันท่ี 17 

ตุลาคม 2556 ไปจนถึง วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2556   โดยคาดหวังวานิสิตจะสามารถรวม

ทุกสวนของบทความและสงเปน first draft และ second draft ไดในวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 

และ 15 พฤศจิกายน 2556 ตามลําดบั 

 ตอจากนัน้เปนการเรียนในสวนท่ีสองซึ่งจะมีการบรรยายภาคทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการวิจัย

ทางสมุนไพร   ฤทธิ์  ประสิทธิภาพ  และกลไกการทํางานของสมุนไพรตอระบบตาง ๆ ของ

รางกาย   โดยคณาจารยจากภาควิชาสรีรวิทยาและเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ในระยะเวลาชวงนี้ นิสิตจะสามารถนัดกับอาจารยผู

ประสานงานเปนระยะ ๆ เพ่ือใหคาํแนะนําในการแกไขและปรับปรุง second draft ใหมีความ

สมบรูณมากย่ิงข้ึน 

 ในตอนทายของรายวิชาก็จะคลายกับสวนแรก  เปนการนํา review manuscript ท่ีนิสิตได

พยายามชวยกันเขียนและเรียบเรียงแลว   มาอภิปรายรวมกันและปรับปรุงแกไขอีกคร้ังหนึ่ง

กอนปดรายวิชานี ้  นบัเปนคร้ังสุดทายเพ่ือสงพิมพเผยแพรในวารสารของคณะ

แพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตอไป 

จะเห็นไดวาการเรียนการสอนเชนนีต้องใชเวลาคอนขางมาก   แตผูเรียนจะไดประโยชนสูงสุดเพราะ

จะตองประสบการณการเขียนบทความในอนาคต  เร่ิมตัง้แตการเขียนวิทยานิพนธเปนงานแรก    

รายวิชานี้จงึตองเปดการเรียนการสอนกอนกําหนดเปดภาคการศึกษาภาคปลายปกติ   เพ่ือให

ผูสอน-ผูเรียนไดมีเวลาปรึกษาหารือกันอยางสมํ่าเสมอและตอเนือ่งในระยะแรกจนสามารถสง first 

draft และ second draft ไดกอน    แลวใหเวลานิสิตไปศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดตามท่ีเห็นสมควร 
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สัปดาหท่ี 

(วัน เดือน ป) 

หัวขอ/

รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรม 

การเรียนการสอน 
ส่ือท่ีใช ผูสอน 

สัปดาหที่ 1 

17 ต.ค.56 

แนะนาํรายวิชา

และบรรยายการ

อานและเขียน

บทความ

สมุนไพร 

บรรยาย 

1 ชม. 

ศึกษาเอง 

1 ฃม. 

- บอกวัตถุประสงคใน

การเรียนรายวิชานี้  

วิธีการจัดการเรียน

การสอน   

- บรรยายเร่ืองการอาน

และเขียนบทความ

สมุนไพร 

- แลวใหนิสิตกลับไป

คนควาวาตองการ

เขียนบทความเร่ืองใด 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคํา

บรรยาย 

ไดแก 

บทความวิจัย

ของไทยและ

ตางประเทศ 

ผศ.ดร. 

รุงตะวัน 

สุภาพผล 

สัปดาหที่ 2 

21 ต.ค.56 

25 ต.ค.56 

สัปดาหที่ 3 

28 ต.ค.56 

30 ต.ค.56 

1 พ.ย.56 

สัปดาหที่ 4 

4 พ.ย.56 

6 พ.ย..56 

8 พ.ย.56 

สัปดาหที่ 5 

11 พ.ย.56 

15 พ.ย..56 

 

Paper 

discussion & 

report เร่ือง

สมุนไพรและ

สารจาก

ธรรมชาต ิ

บรรยาย-

อภิปราย

คร้ังละ 

1 ชม. 

ศึกษาเอง

คร้ังละ 

1 ฃม. 

- วิเคราะหงานเดมิท่ี

นิสิตนาํมาเสนอแบบ

เปนกลุม  เพ่ือใหทุก

คนทราบขอดขีอดอย

ในการเขียนและ

นําเสนอ 

- ใหนิสิตรวมกัน

นําเสนอแนวทางการ

แกไขงานเดิมท่ีนํามา

สง 

- แนะนาํแนวทางการ

เขียนท่ีจะชวย

ปรับปรุงการเขียนใหมี

มาตรฐานและไดรับ

การยอมรับใหพิมพ

เผยแพรในวารสารเชิง

วิชาการที่อยูใน

ฐานขอมูล TCI 

- เอกสารประ-

กอบการ

อภิปราย 

ไดแก 

บทความวิจัย

ของไทยและ

ตางประเทศ 

ผศ.ดร. 

รุงตะวัน 

สุภาพผล 
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สัปดาหที่ 5 

12 พ.ย.56 

สมุนไพรท่ีมี

ฤทธิ์ตอระบบ

ประสาท 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงคและ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเนื้อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคํา

บรรยาย 

รศ.ดร. 

วัชรีวรรณ 

ทอง

สะอาด 

สัปดาหที่ 6 

19 พ.ย.56 

สมุนไพรท่ีมี

ฤทธิ์ตอระบบ

ไหลเวียนโลหิต 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงคและ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเนื้อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคํา

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

พรรณี 

หนูซื่อตรง 

สัปดาหที่ 7 

26 พ.ย.56 

สมุนไพรท่ีมี

ฤทธิ์ตอระบบ

ตอมไรทอ 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงคและ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเนื้อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคํา

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

อัมพร 

จาริยะ

พงศสกุล 

สัปดาหที่ 8 

3 ธ.ค.56 

สมุนไพรท่ีมี

ฤทธิ์ตอระบบ

ทางเดินอาหาร 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงคและ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเนื้อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพ่ิมเตมิ 

 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคํา

บรรยาย 

รศ.ดร. 

ฉัตรศรี 

เดชะ

ปญญา 
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สัปดาหที่ 9 

17 ธ.ค.56 

สมุนไพรท่ีมี

ฤทธิ์ตอระบบ

สืบพันธุ 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงคและ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเนื้อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคํา

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

จิรัฏฐิญา 

ไตร

สมบูรณ 

สัปดาหที่ 10 

24 ธ.ค.56 

สอบ จํานวน10 

ช่ัวโมงบรรยาย 

สอบเปน

เวลานาน 

3 ชม. 

 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุงตะวัน 

สุภาพผล 

สัปดาหที่ 11 

7 ม.ค.57 

สมุนไพรท่ีมี

ฤทธิ์ลดไข แก

ปวด และแก

อักเสบ 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงคและ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเนื้อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคํา

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

ปทมา 

ล้ีวนิช 

สัปดาหที่ 12 

14 ม.ค.57 

สมุนไพรท่ีมี

ฤทธิ์ตานมะเร็ง

และสารอนุมูล

อิสระ 

บรรยาย 

3 ชม. 

-บอกวัตถุประสงคและ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเนื้อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคํา

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

อรพิณ 

วงศสวัสดิ์

กุล 

สัปดาหที่ 13 

21 ม.ค.57 

สมุนไพรท่ีมี

ฤทธิ์ตอระบบ

ภูมิคุมกัน 

บรรยาย 

2 ชม. 

-บอกวัตถุประสงคและ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเนื้อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคํา

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

อนัญญา 

นาวิน

ประเสริฐ 
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สัปดาหที่ 14 

28 ม.ค.57 

กระบวนการวจิัย

สมุนไพร 

บรรยาย 

3 ชม. 

-บอกวัตถุประสงคและ

เนื้อหาการบรรยาย 

- บรรยายตามเนื้อหา 

- นิสิตซักถามและ

อธิบายเพ่ิมเตมิ 

- Slide จาก 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคํา

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

รุงตะวัน 

สุภาพผล 

สัปดาหที่ 15 

4 ก.พ.57 

สอบ จํานวน10 

ช่ัวโมงบรรยาย 

สอบเปน

เวลานาน 

3 ชม. 

 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุงตะวัน 

สุภาพผล 

สัปดาหที่ 16 

5 ก.พ.57 

7 ก.พ.57 

 

สัปดาหที่ 17 

10 ก.พ.57 

12 ก.พ.57 

 

สัปดาหที่ 18 

17 ก.พ.57 

19 ก.พ.57 

21 ก.พ.57 

 

สัปดาหที่ 19 

24 ก.พ.57 

27 ก.พ.57 

28 ก.พ.57 

 

 

Paper 

discussion & 

report เร่ือง

สมุนไพรและ

สารจาก

ธรรมชาต ิ

บรรยาย-

อภิปราย

คร้ังละ 

1 ชม. 

ศึกษาเอง

คร้ังละ 

1-2 ชม. 

- วิเคราะหงานเดิมท่ี

นํามาเสนอแบบเปน

กลุม  เพ่ือใหทุกคน

ทราบขอดีขอดอยใน

การเขียนและนําเสนอ 

- ใหนิสิตรวมกันนํา 

เสนอแนวทางการแก 

ไขงานเดิมท่ีนาํมาสง 

- แนะนาํแนวการเขียน

ท่ีจะชวยปรับปรุงการ

เขียนใหมีมาตรฐาน

และไดรับการยอมรับ

ใหพิมพเผยแพรใน

วารสารเชิงวิชาการที่

อยูในฐานขอมูล TCI 

- นําสงเปน final draft 
ท่ีเสร็จเรียบรอยพรอม

สงพิมพเผยแพร ใน

วันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2556 

- เอกสารประ-

กอบการ

อภิปราย 

ไดแก 

บทความวิจัย

ของไทยและ

ตางประเทศ 

ผศ.ดร. 

รุงตะวัน 

สุภาพผล 

หมายเหต ุ การนับสัปดาหการเรียนการสอนนัน้  จะไมนับสัปดาหท่ีตรงกบัวันหยุดราชการพิเศษ 

เชน วันรัฐธรรมนูญ เปนตน   เพราะไมมีการเรียนการสอนรายวิชานี ้
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

จากประสบการณของผูประสานงานรายวิชาท่ีเปนอาจารยสอนนิสิตบณัฑิตศึกษามาเปนเวลานาน  

และไดจดัการเรียนการสอนรายวิชานีม้าหลายคร้ัง   รวมทั้งไดเรียนปรึกษาประธานหลักสูตรชีวภาพ

การแพทย   ก็มีความเห็นรวมกันวาการเขียนวิทยานิพนธและ scientific paper เปนส่ิงสําคญัมากและ

อาจจมากท่ีสุดในการเรียนบณัฑติศึกษา   รายวิชาสมุนไพรทางการแพทยจึงพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนใหมีสวนของ paper discussion เพ่ือนาํประเด็นท่ีสรุปไดจาก scientific paper ตาง ๆ มา

รวบรวมและสรุปเขียนเปนบทความในลักษณะบทความปริทรรศน (review article) ภาษาไทย   เพ่ือ

สรางความม่ันใจในการเขียนงานทางวิทยาศาสตรการแพทยในอนาคต 

ส่ิงท่ีผูสอนตองตระหนกัเปนลําดบัแรกคือ นิสิตทุกคนจะมีศักยภาพในการอาน เขียน คดิวิเคราะห 

scientific paper ไดไมเทากัน   บางคนอาจเคยทํางานเปนอาจารยหรือนกัวิจัยมากอน  บางคนเคย

ผานการเรียนหลักสูตรระดบัมหาบัณฑติมากอนแลวและเขามาเรียนในหลักสูตรดษุฎีบัณฑติ   บคุคล

ลักษณะเชนนีย้อมมีประสบการณในการอาน คดิวิเคราะห และเขียนบทความทางการแพทยไดดีกวา

นิสิตท่ีเรียนระดับมหาบณัฑติ โดยเฉพาะนสิิตท่ีเพ่ิงจบปริญญาตรีมาใหม ๆ   ดังนัน้การประเมินผล

จึงควรดูท่ีพัฒนาการพรอม ๆ กับคณุภาพของงานควยคูกันไป   จะใหน้ําหนักสวนใดมากกวาก็

พิจารณาเปนกรณีไป  โดยคาํนึงถึงประโยชนท่ีนิสิตจะไดรับเปนสําคญั   ในปการศึกษานี้เปนปแรกท่ี

จัดการเรียนการสอนลักษณะนี้   จึงคาดวาจะใชเกณฑเชนนี้ไปกอน   ผูประสานงานรายวิชาจะ

ควบคุมดแูลนสิิตอยางใกลชิดตลอดภาคการศึกษา 

ท้ังนี้การประเมินผลท้ังหมดของรายวิชา  จะแบงคะแนนออกเปน 3 สวน ดังตอไปน้ี 

 สวน paper discussion & article   40 % 

 สอบคร้ังท่ี 1     30 % 

 สอบคร้ังท่ี 2     30 % 

  รวมท้ังส้ิน 100 % 
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หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลัก 

1.1 เอกสารคําสอนของอาจารยผูสอนแตละทาน 

1.2 เอกสารคําบรรยายของอาจารยผูสอนแตละทาน 

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

2.1 Daniel PM.  Medicinal Plants: Chemistry And Properties.  Science Publishers, 2006. 

2.2 Capasso F, Gaginella TS, Grandolini G, Izzo AA.  Phytotherapy : A Quick Reference to 

herbal Medicine.  Springer, 2000. 

2.3 Bnzie IFF, Wachtel-Galor S,  Herbal Medicine : Biomolecular and Clinical Asoects.  

Second Edition, CRC Press, 2011 

2.4 Steven M. Colegate and Russell J. Molyneux.  Bioactive natural products : detection, 

isolation, and structural determination. Boca Raton : Taylor & Francis, 2008. 

2.5 Ronald R. Watson, Victor R. Preedy.  Botanical medicine in clinical practice.  

Wallingford, UK ; Cambridge, MA : CABI, 2008. 

2.6 Mahendra Rai, Deepak Acharya, Jose Luis Rios, Rai, Mahendra., Acharya, Deepak., 

Rios, Jose Luis, Enfield, NH.  Ethnomedicinal plants : revitalization of traditional 

knowledge of herbs.  Science Publishers ; Boca Raton, FL : Distributed by CRC Press, 

2011. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ขอมูลแนะนําเพ่ิมเติมจากอาจารยผูสอนแตละทาน 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- กําหนดแบบประเมินรายวิชา   เพ่ือใหนิสิตไดทําการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย

ผูสอนแตละทาน   เปดโอกาสใหนิสิตเขียนขอเสนอแนะอยางเต็มท่ีโดยไมตองใสช่ือนิสิตแต

อยางใด 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

- ประเมินอาจารยผูสอนทุกทาน 

- ใหโอกาสอาจารยทานอ่ืนและผูสนใจเขามามีสวนรวมในการเขารวมฟงและสังเกตการณ

บรรยากาศการเรียนการสอนในหองเรียน 

- ผลการสอบของนิสิต 

3. การปรับปรงุการสอน 

- นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนสิิต  รวมท้ังผลจากการประเมินรายวิชาจากปการศึกษา

ท่ีผานมามาพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดใหเหมาะสมมากข้ึน  โดยมพัีฒนาการเร่ือยมา 

ดังตอไปนี ้
- เร่ิมตั้งแตการจัดรายวิชาในปแรก ๆ มีเฉพาะการบรรยายจากอาจารยพิเศษท่ีเช่ียวชาญ

เฉพาะทางเกี่ยวกับพืชสมุนไพรทางพฤกศาสตร  และคณาจารยของคณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ก็ไดรับฟงขอเสนอแนะจากนิสิตวาตองการเนื้อทางท่ี

เก่ียวของกับสมุนไพรทางการแพทยมากย่ิงข้ึน 

- จึงมีการปรับใหมี paper discussion ในบางหัวขอบรรยายใหมากข้ึน 

- ปรับลดการบรรยายอาจารยพิเศษท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับพืชสมุนไพรทางพฤก

ศาสตร  เปนการบรรยายเฉพาะเก่ียวกับพืชสมุนไพรทางพฤกศาสตรท่ีจําเปนในการนําไปใช

จริง  และมีการอานรวมกับ paper discussion ท่ีสรุปเปนรายงานมากข้ึน 

- จากการคุยกับนิสิตหลาย ๆ รุนก็ทราบวานสิิตมีจุดออนท่ีการอานและเขียน scientific 

report หรือ paper   ในปการศึกษานี้ผูประสานงานรายวิชาจึงเปล่ียนการอานรวมกับ paper 

discussion ท่ีสรุปเปนรายงาน   เปนการอาน  คดิ  วิเคราะห  ท่ีจะสรุปออกมาเปนบทความ

ปริทรรศนท่ีสามารถนาํไปพมิพืเผยแพรได 

- อาจารยผูรับประสานงานรายวิชารายงานผลการดาํเนินการรายวิชาตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรหลังจากจบภาคการศึกษาแลว 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณากล่ันกรองทบทวนขอสอบ  ระหวางผูประสานงานรายวิชาและผูสอนในแตละหัวขอใน

กรณีท่ีขอสอบไมชัดเจน   
- ทบทวนและพิจารณาการตัดเกรดโดยคณะกรรมการบริหารของหลักสูตรชีวภาพการแพทยและ

คณะกรรมการบริหารของคณะแพทยศาสตร 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ผูประสานงานรายวิชาแจงผลการประเมินอาจารยผูสอนแตละทาน  เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

ปรับปรุงตอไป เชน ส่ือการเรียนการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ 

- ผูสอนมีการปรับปรุงส่ือการเรียนการสอน และเนื้อหาใหมใหทันสมัยอยูเสมอ 

- ผูประสานงานรายวิชาแจงผลการประเมินรายวิชาตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชีวภาพ

การแพทย 

 


