
มคอ. 3 

 
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

มคอ. 3 

รายวิชา สมุนไพรทางการแพทย ์

ภาควิชา หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา 
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--------------------------------------------------------------------------- 

 

หมวดที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

ชวพ 602  สมุนไพรทางการแพทย ์

2. จํานวนหน่วยกิต 

2(2-0-4) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ/ดุษฎีบัณฑติ หลักสตูรบัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว 

ประเภทรายวิชา  วิชาเลือก 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.รุง้ตะวนั สุภาพผล 

อาจารยผู์ส้อน 

ลําดบัที ่ รายช่ือ 

สงักดัภาควิชา 

(กรณีมาจากหลายภาค) 

1.  รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา ภาควิชาสรีรวิทยา 

2.  รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด ภาควิชาสรีรวิทยา 

3.  รศ.ดร.พรรณี หนูซ่ือตรง ภาควิชาสรีรวิทยา 

4.  ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สภุาพผล ภาควิชาสรีรวิทยา 

5.  ผศ.ดร.อมัพร จาริยะพงศ์สกุล ภาควิชาสรีรวิทยา 

6.  ผศ.ดร.สมฤดี สายหยุดทอง ภาควิชาสรีรวิทยา 

7.  ผศ.ดร.จิรัฏฐิญา ไตรสมบูรณ์ ภาควิชาสรีรวิทยา 

8.  ผศ.ดร. ปัทมา  ล้ีวนิช ภาควิชาเภสชัวิทยา 

9.  ผศ.ดร. อรพิณ  วงศ์สวัสดิ์กุล ภาควิชาเภสชัวิทยา 

10.  อ.ดร.ยามาระตี จัยสนิ ภาควิชาเภสชัวิทยา 
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน : 

ภาคการศึกษาที่ 2 นิสติหลักสตูรบัณฑติวิทยาลัย ปีที่ 2 

6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 

ห้องบรรยาย 18-603  ช้ัน 6  อาคารกายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มศว 

9. วนัที่จดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

8 เมษายน 2557 

 

 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นิสติทราบถงึภาพโดยรวมของงานวิจัยสมุนไพรในทางการแพทย์ 

1.2 เพ่ือให้นิสติทราบลักษณะของสารจากสมุนไพร   โครงสร้างทางเคมี   และชีวสงัเคราะห์ 

1.3 เพ่ือให้นิสติทราบ สามารถอธบิายฤทธิ์  และกลไกการออกฤทธิ์ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย   

รวมทั้งการนาํไปประยุกต์ใช้ทางการแพทย์  ของสมุนไพร  อาหารเสริม  รวมทั้งสารที่ได้จาก

ธรรมชาติอื่น ๆ 

1.4 เพ่ือให้นิสติได้มองเหน็ภาพวิธกีารนาํสมุนไพรมาทาํวิจัยทางการแพทย์ 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้นิสติสามารถนาํความรู้ทางด้านสมุนไพรและสารจากธรรมชาติไปประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้น 

2.2 เพ่ือให้นิสติมีความรู้พ้ืนฐานเร่ืองสมุนไพรและสารจากธรรมชาติได้ดีย่ิงขึ้น 
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หมวดที่ 3  ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 

ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร  อาหารเสริม สารที่ได้จากธรรมชาติอื่นๆ ต่อการทาํงานของระบบต่างๆ 

ในร่างกาย ในด้านโครงสร้างทางเคมี ฤทธิ์ทางสรีรวิทยา ประสทิธภิาพทางเภสชัวิทยา กลไกการออก

ฤทธิ์  และการนาํไปประยุกตใ์ช้ทางการแพทย์ โดยครอบคลุมทั้งสมุนไพรและสารจากธรรมชาติที่มี

บันทกึไว้ในอดตีและที่กาํลังได้รับความสนใจค้นคว้าทาํวิจยักนัในปัจจุบัน 

2. จํานวนชัว่โมงที่ใชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย   23 ช่ัวโมง 

อภิปรายร่วมกนั    3 ช่ัวโมง 

ศึกษาด้วยตนเอง 12 ช่ัวโมง 

3. ความรบัผิดชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

ดา้นที ่1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

ดา้นที ่3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสือ่สาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ชวพ 602  

สมุนไพรทาง

การแพทย์ 

● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็น

รายบุคคล 

5 – 10 ช่ัวโมง ต่อ สปัดาห์ 

นอกจากนี้นิสติยังสามารถนัดเวลาขอเข้าพบอาจารย์ได้ ตามวันเวลาที่สะดวกทั้งสองฝ่าย 
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หมวดที่ 4  การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม - จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูด้า้น

คุณธรรมและจริยธรรม 

1.2 กลยทุธก์ารสอน 1.3 กลยทุธก์ารประเมินผล

การเรียนรู ้

1. มีความรับผดิชอบในการ

เรียน  ตรงต่อเวลา และ

รับผดิชอบต่อการนัดหมาย 

- มอบหมายงานสาํหรับการ

เรียนรู้ค้นคว้าด้วยตนเอง  และ

การเข้าพบอาจารย์เพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา

ในการปลูกฝังหลักคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่นิสติ 

- ปลูกฝังค่านิยมและปลูกจิต 

สาํนึกความซ่ือสตัย์ให้แก่นิสติ 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการ

แสดงออก และการตั้งใจเรียน

ในช้ันเรียน 

- ประเมินการเข้าเรียนตรงเวลา 

- ประเมินจากการเข้าพบใน

ส่วนอภิปรายผล paper 

discussion 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการ

สอบ 

2. ความรู ้

2.1 ความรูที้ต่อ้งไดร้บั 2.2 วิธีการสอน 2.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรู้ความเข้าใจภาพโดยรวม

ของงานวิจัยสมุนไพรในทาง

การแพทย ์  

2. ทราบลักษณะของสารจากสมุนไพร   

โครงสร้างทางเคมี   ชีวสงัเคราะห์  

และสามารถอธบิายฤทธิ์  กลไกการ

ออกฤทธิ์ต่อระบบต่าง ๆ ของ

ร่างกาย   รวมทั้งการนาํไป

ประยุกตใ์ช้ทางการแพทย์  ของ

สมุนไพร  อาหารเสริม  รวมทั้งสาร

ที่ได้จากธรรมชาติอื่น ๆ  

- มีการสอนภาคบรรยาย

เกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎี

ที่สาํคัญที่เข้าใจได้ยาก 

- มีการจัดการเรียนการสอน

ด้วยวิธกีารทาํ paper 

discussion  และการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

- ประเมินผลสมัฤทธิ์การ

เรียนภาคบรรยายใน

รูปแบบการสอบ 

- ประเมินผลการเข้าร่วม  

มีส่วนร่วม  และการ

ทาํงานกลุ่มในการทาํ 

paper discussion 

- ประเมินจากคุณภาพ

งานที่มอบหมาย 



มคอ. 3 

 
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 5 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 3.2 วิธีการสอน 3.3 วิธีการ

ประเมินผล 

1. สามารถวางแผนงาน  แสวงหาวิธกีาร

สร้าง  และพัฒนาความรู้ ได้อย่าง

เหมาะสมและมีเหตุมีผล 

2. คิดวิเคราะห์งานด้านสมุนไพรอย่างเป็น

ระบบ  โดยใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

3. สามารถนาํข้อมูลและงานวิจัยสมุนไพร

ต่าง ๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

พ้ืนฐานและทางคลินิก   ความสามารถใน

การอ่าน scientific paper ไปประยุกต์ใช้

เพ่ือการถ่ายทอดความรู้  และการทาํวิจัย

ในวิทยานิพนธต่์อไป 

- จัดการเรียนการสอนโดย

เน้นการคิดวิเคราะห์  

บูรณาการความรู้ทางด้านพ

รีคลินิก  และการศึกษาด้วย

ตนเองผ่านการทาํ paper 

discussion 

- ประเมินผลการ

คิดวิเคราะห์  

สงัเคราะห์  และ

แก้ปัญหาผ่านการ

ทาํ paper 

discussion และ / 

หรือ การทาํ

กรณีศึกษา 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบที่ตอ้งพฒันา 

4.2 วิธีการสอน 4.3 วิธีการประเมินผล 

1. มีความรับผดิชอบต่องาน

กลุ่มที่ได้รับมอบหมาย 

2. มีพัฒนาการทั้งการเป็น

ผู้นาํและผู้ตามที่ดีอย่าง

เหมาะสมตามสถานการณ์ 

3. มีความรับผดิชอบต่อการ

ทาํงานเป็นกลุ่ม  

ช่วยเหลือผู้อื่น  และมี

ปฏสิมัพันธท์ี่ดีต่อ

ผู้ร่วมงานทุกคน 

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนแบบ

เป็นกลุ่มในลักษณะ paper 

presentation และ/หรือกรณศึีกษา 

- สร้างประสบการณใ์นการคิด  

วิเคราะห์  และแก้ปัญหากลุ่มร่วมกนั 

- ร่วมอภิปราย  แสดงความคิดเหน็  

และวิเคราะห์งานของผู้อื่นในเชิง

วิชาการแบบสร้างสรรค์ 

- ฝึกทาํงานเป็นกลุ่ม   

- ประเมินจากคุณภาพ

ของงานกลุ่ม 

- ประเมินความสามารถ

ในการคดิ  วิเคราะห์  

และแก้ปัญหาทั้งที่อยู่

เฉพาะหน้าและใน

ระยะยาว 

- ประเมินพฤตกิรรมการ

แสดงออก  โดยเฉพาะ

การมีปฏสิมัพันธก์บั

ผู้ร่วมงานทุกคน 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 

1. แผนการสอน 

เน่ืองจากรายวิชาสมุนไพรทางการแพทย์ (ชวพ 602) มีการจดัการเรียนการสอนออกเป็น 2 ส่วน 

ดังต่อไปน้ี   

 ส่วนหน่ึงเป็นการเรียนการสอนในลักษณะ paper discussion ที่ให้นิสติร่วมกนัเลือกเร่ืองที่

ต้องการค้นคว้าศกึษา   ค้นหา scientific paper มาร่วมกนัอ่าน  คิดวิเคราะห์  สงัเคราะห์  

และเขียนในลักษณะรายงานที่ใกล้เคียงบทความแบบ review manuscript ให้มากที่สดุ 

จาํนวน 1 เร่ือง   อาจแบ่งเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้นิสติทุกคนได้ฝึกหัดเน้นความสนใจเป็น

ประเดน็ไปกอ่น   ทั้งน้ีจะใช้เวลาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 ไปจนถงึ วันที่ 25 มีนาคม 

2559    

 อกีส่วนหน่ึงเป็นการเรียนในส่วนที่สองซ่ึงจะมีการบรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกบั

กระบวนการวิจัยทางสมุนไพร   ฤทธิ์  ประสทิธภิาพ  และกลไกการทาํงานของสมุนไพรต่อ

ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย   โดยคณาจารยจ์ากภาควิชาสรีรวิทยาและเภสชัวิทยา คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ในระยะเวลาช่วงน้ี นิสติจะสามารถนัดกบั

อาจารย์ผู้ประสานงานเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้คาํแนะนาํในการอา่นและวิเคราะห์ scientific 

paper ให้มีความสมบูรณม์ากย่ิงข้ึน 

 ในตอนท้ายของรายวิชากจ็ะเป็นการนาํ scientific paper ที่นิสติได้เลือกอ่านในระยะแรก  มา

อภิปราย คิด วิเคราะห์ ร่วมกนัให้มากที่สดุก่อนปิดรายวิชาน้ี    

จะเหน็ได้ว่าการเรียนการสอนเช่นน้ีต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก   เพ่ือให้ผู้สอน-ผู้เรียนได้มีเวลา

ปรึกษาหารือเร่ืองการอ่าน คิด และวิเคราะห์ scientific paper ร่วมกนัอย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองใน

ระยะแรก   แล้วให้เวลานิสติไปศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอยีดตามที่เหน็สมควร   

 

 

 

 

 



มคอ. 3 

 
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 7 

สปัดาห์ที่ 

(วัน เดือน ปี) 

หัวข้อ/

รายละเอยีด 

จาํนวน 

ช่ัวโมง 

กจิกรรม 

การเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

สปัดาหที์ ่1 

15 ม.ค.59 

(9–10 น.) 

แนะนาํ

รายวิชาและ

บรรยายการ

อ่านบทความ

สมุนไพร 

บรรยาย 

1 ช่ัวโมง 

 

- บอกวัตถุประสงค์ใน

การเรียนรายวิชาน้ี  

วิธกีารจัดการเรียน

การสอน   

- บรรยายเร่ืองการอ่าน

บทความสมุนไพร 

- แล้วให้นิสติกลับไป

ค้นคว้าว่าต้องการ

เลือกอ่านบทความ

เร่ืองใด 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ได้แก่ 

บทความวิจัย

ของไทยและ

ต่างประเทศ 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่1 

15 ม.ค.59 

(10–15 น.) 

นโยบาย

สมุนไพร  

สารสาํคัญ 

การสกดั และ

กระบวนการวิ

จัยสมุนไพร 

บรรยาย 

4 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เน้ือหาการบรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Slide จาก 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่2 

22 ม.ค.59 

(9–11 น.) 

สมุนไพรที่มี

ฤทธิ์ต่อระบบ

ไหลเวียน

โลหิต 

บรรยาย 

2 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

รศ.ดร. 

พรรณี 

หนูซ่ือตรง 

สปัดาหที์ ่2 

22 ม.ค.58 

(13–15 น.) 

สคุนธบาํบัด บรรยาย 

2 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

สมฤดี 

สายหยุด

ทอง 
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สปัดาหที์ ่3 

29 ม.ค.59 

(9–11 น.) 

สมุนไพรที่มี

ฤทธิ์ต่อระบบ

ทางเดินอาหาร 

บรรยาย 

2 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

รศ.ดร. 

ฉัตรศรี 

เดชะ

ปัญญา 

สปัดาหที์ ่3 

29 ม.ค.59 

(13–15 น.) 

สมุนไพรที่มี

ฤทธิ์ต่อระบบ

ประสาท 

บรรยาย 

2 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

รศ.ดร. 

วัชรีวรรณ 

ทอง

สะอาด 

สปัดาหที์ ่4 

5 ก.พ.59 

(9–12 น.) 

สอบ จาํนวน

12 ช่ัวโมง

บรรยาย 

สอบเป็น

เวลานาน 

3 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่5 

12 ก.พ. 59 

(9–11 น.) 

สมุนไพรที่มี

ฤทธิ์ต่อระบบ

ต่อมไร้ทอ่ 

บรรยาย 

2 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

อมัพร 

จาริยะ

พงศ์สกุล 

สปัดาหที์ ่5 

12 ก.พ. 59 

(13–15 น.) 

สมุนไพรที่มี

ฤทธิ์ต่อระบบ

สบืพันธุ ์

บรรยาย 

2 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

จิรัฏฐิญา 

ไตร

สมบูรณ์ 
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สปัดาหที์ ่6 

19 ก.พ.59 

(9–12 น.) 

สมุนไพรที่มี

ฤทธิ์ต้าน

มะเรง็และสาร

อนุมูลอสิระ 

บรรยาย 

3 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

อรพิณ 

วงศ์สวัสดิ์

กุล 

สปัดาหที์ ่6 

19 ก.พ.59 

(13–15 น.) 

สมุนไพรที่มี

ฤทธิ์ลดไข้ แก้

ปวด และแก้

อกัเสบ 

บรรยาย 

2 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

ผศ.ดร. 

ปัทมา 

ล้ีวนิช 

สปัดาหที์ ่7 

26 ก.พ.59 

(9–11 น.) 

สมุนไพรที่มี

ฤทธิ์ต่อระบบ

ภมิูคุ้มกนั 

บรรยาย 

2 ช่ัวโมง 

-บอกวัตถุประสงค์และ

เนื้อหาของการ

บรรยาย 

- บรรยายตามเน้ือหา 

- นิสติซักถามและ

อธบิายเพ่ิมเติม 

- Slide จาก

โปรแกรม 

power point 

- เอกสารประ-

กอบคาํ

บรรยาย 

อ.ดร. 

ยามาระตี 

จัยสนิ 

 

สปัดาหที์ ่8 

4 มี.ค.59 

(9–12 น.) 

สอบ จาํนวน

11 ช่ัวโมง

บรรยาย 

สอบเป็น

เวลานาน 

3 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 

สปัดาหที์ ่9 

11 มี.ค.58 

(9–16 น.) 

สปัดาหที์ ่10 

18 มี.ค.58 

(9–16 น.) 

การอ่าน คิด 

วิเคราะห์ 

scientific 

paper เกี่ยวกบั

สมุนไพรและ

สารจาก

ธรรมชาต ิ

ศึกษาด้วย

ตนเอง และ

ปรึกษาหารือ

อาจารย์

ผู้เช่ียวชาญ

เฉพาะเร่ือง 

 

- ให้นิสติร่วมกนั อ่าน 

คิด วิเคราะห์ และ

อภิปรายผล 

scientific paper  

- ให้นิสติร่วมกนัคิดวิธี

นาํเสนอ scientific 

paper 

- เอกสารประ-

กอบการ

อภิปราย 

ได้แก่ 

บทความวิจัย

ของไทยและ

ต่างประเทศ 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 
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- แนะนาํแนวทางการ

คิดวิเคราะห์ด้วย 

scientific reason 

สปัดาหที์ ่11 

25 มี.ค.59 

Paper 

discussion 

เร่ืองสมุนไพร

และสารจาก

ธรรมชาต ิ

Paper 

discussion 

เป็นเวลา 

3 ช่ัวโมง 

- ให้นิสติร่วมกนั 

นาํเสนอ  คิด 

วิเคราะห์ และ

อภิปรายผล 

scientific paper  

- แนะนาํแนวทางการ

คิดวิเคราะห์ด้วย 

scientific reason 

 

 

 

ผศ.ดร. 

รุ้งตะวัน 

สภุาพผล 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

จากประสบการณ์ของผู้ประสานงานรายวิชาที่เป็นอาจารย์สอนนิสติบัณฑติศึกษามาเป็นเวลานาน  

และได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ีมาหลายคร้ัง   รวมทั้งได้เรียนปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหลาย ๆ 

ทา่น   กมี็ความเหน็ร่วมกนัว่าการเขียนวิทยานิพนธ ์ รวมทั้งการอ่าน คิด และวิเคราะห์ scientific 

paper เป็นสิ่งสาํคัญมากและอาจจะมากที่สดุในการเรียนบณัฑติศึกษา   รายวิชาสมุนไพรทาง

การแพทยจึ์งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีส่วนของ paper discussion เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ

อ่าน คิด วิเคราะห์ และสรุปประเดน็จาก scientific paper ต่าง ๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการอ่านและ

เขียนวิทยานิพนธแ์ละการเขียนงานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในอนาคต 

สิ่งที่ผู้สอนต้องตระหนักเป็นลาํดบัแรกคือ นิสติทุกคนจะมีศักยภาพในการอา่น เขียน คิดวิเคราะห์ 

scientific paper ได้ไม่เทา่กนั   บางคนอาจเคยทาํงานเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยมาก่อน  บางคนเคย

ผ่านการเรียนหลักสตูรระดบัมหาบัณฑติมาก่อนแล้วและเข้ามาเรียนในหลักสตูรดุษฎีบัณฑติ   บุคคล

ลักษณะเช่นน้ีย่อมมีประสบการณใ์นการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนบทความทางการแพทย์ได้ดีกว่า

นิสติที่เรียนระดับมหาบัณฑติ โดยเฉพาะนิสติที่เพ่ิงจบปริญญาตรีมาใหม่ ๆ   ดังนั้นการประเมินผล

จึงควรดูที่พัฒนาการพร้อม ๆ กบัคุณภาพของงานควบคู่กนัไป   จะให้นํา้หนักส่วนใดมากกว่าก็

พิจารณาเป็นกรณไีป  โดยคาํนึงถงึประโยชน์ที่นิสติจะได้รับเป็นสาํคญั   ผู้ประสานงานรายวิชาจะ

ควบคุมดูแลนิสติอย่างใกล้ชิดตลอดภาคการศึกษา 

ทั้งนี้การประเมินผลทั้งหมดของรายวิชา  จะแบ่งคะแนนออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปน้ี 

 ส่วน paper discussion    40 % 

 สอบคร้ังที่ 1     30 % 

 สอบคร้ังที่ 2     30 % 

  รวมทั้งสิ้น 100 % 
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หมวดที่ 6  ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

1.1 เอกสารคาํสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละทา่น 

1.2 เอกสารคาํบรรยายของอาจารย์ผู้สอนแต่ละทา่น 

2. เอกสารและขอ้มูลสาํคญั 

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. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 

ข้อมูลแนะนาํเพ่ิมเติมจากอาจารย์ผู้สอนแต่ละทา่น 
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หมวดที่ 7  การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

- กาํหนดแบบประเมินรายวิชา   เพ่ือให้นิสติได้ทาํการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์

ผู้สอนแต่ละทา่น   เปิดโอกาสให้นิสติเขียนข้อเสนอแนะอย่างเตม็ที่โดยไม่ต้องใส่ช่ือนิสติแต่

อย่างใด 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- ประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกทา่น 

- ให้โอกาสอาจารยท่์านอื่นและผู้สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมฟังและสงัเกตการณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียน 

- ผลการสอบของนิสติ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

- นาํผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนิสติ  รวมทั้งผลจากการประเมินรายวิชาจากปีการศึกษา

ที่ผ่านมามาพิจารณาปรับปรงุรายละเอยีดให้เหมาะสมมากขึ้น  โดยมีพัฒนาการเร่ือยมา 

ดังต่อไปน้ี 

- เร่ิมตั้งแต่การจัดรายวิชาในปีแรก ๆ มีเฉพาะการบรรยายจากอาจารย์พิเศษที่เช่ียวชาญ

เฉพาะทางเกี่ยวกบัพืชสมุนไพรทางพฤกศาสตร์  และคณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กไ็ด้รับฟังข้อเสนอแนะจากนิสติว่าต้องการเน้ือทางที่

เกี่ยวข้องกบัสมุนไพรทางการแพทย์มากย่ิงขึ้น 

- จึงมีการปรับให้มี paper discussion ในบางหัวข้อบรรยายให้มากขึ้น 

- ปรับลดการบรรยายอาจารย์พิเศษที่เช่ียวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกบัพืชสมุนไพรทางพฤก

ศาสตร์  เป็นการบรรยายเฉพาะเกี่ยวกบัพืชสมุนไพรทางพฤกศาสตร์ที่จาํเป็นในการนาํไปใช้

จริง  และมีการอ่านร่วมกบั paper discussion ที่มีการสรุปประเดน็สาํคัญมากขึ้น 

- อาจารย์ผู้รับประสานงานรายวิชารายงานผลการดาํเนินการรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูรหลังจากจบภาคการศึกษาแล้ว 
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4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- พิจารณากลั่นกรองทบทวนข้อสอบ  ระหว่างผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนในแต่ละหัวข้อใน

กรณีที่ข้อสอบไม่ชัดเจน   

- ทบทวนและพิจารณาการตัดเกรดโดยคณะกรรมการบริหารของหลักสตูรชีวภาพการแพทย์และ

คณะกรรมการบริหารของคณะแพทยศาสตร์ 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

- ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้งผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุงต่อไป เช่น สื่อการเรียนการสอน และเนื้อหาใหม่ให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 

- ผู้สอนมีการปรับปรงุสื่อการเรียนการสอน และเน้ือหาใหม่ให้ทนัสมัยอยู่เสมอ 

- ผู้ประสานงานรายวิชาแจ้งผลการประเมินรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรชีวภาพ

การแพทย์ 

 


