
มคอ. 3 

รายวิชาสมัมนาทางชีวภาพการแพทย ์2 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 1 ประจาํปีการศึกษา 2557 

หมวดที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป 

1. รหสัและชือ่รายวชิา 

ชวพ  672 สมัมนาทางชวีภาพการแพทย ์2 

2. จาํนวนหน่วยกติ 

1(0-2-1) 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 

หลกัสตูร วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ชวีภาพการแพทย)์ 

ประเภทรายวชิา วชิาบงัคบั 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา อาจารย ์ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู 

อาจารยผ์ูส้อน 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ สงักดัภาควิชา 

1 อ.ดร.สรินินัท ์นิลวรางกรู ชวีเคม ี

2 รศ. ดร.วสิทุ ธิ ์ ประดษิฐอ์าชพี  กายวภิาค 

3 รศ.ดร.วไิล รตันตยิารมณ์ เภสชัวทิยา 

4 ผศ. ดร.อมัพร  จารยิะพงศส์กุล  สรรีวทิยา 

5 อ.ดร.พรอ้มจติ ศรยีาภยั พยาธวิทิยา 

6 รศ.ดร.เบญจมาส วงศส์ตัยนนท์ จลุชวีวทิยา 

5. ภาคการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รยีน 

ภาคการศกึษาชัน้ปีที ่1 ชัน้ปีที ่2 

6. รายวชิาทีต่อ้งผา่นมาก่อน (pre-requisite) 

ไมม่ ี

 



7. รายวชิาทีต่อ้งเรยีนรว่มกนั (co-requisite) 

ไมม่ ี

8. สถานทีเ่รยีน 

หอ้งบรรยาย พพ15-101 ชัน้ 1 อาคาร 15 มศว ประสานมติร 

9. วนัทีจ่ดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของวชิาครัง้ล่าสุด 

1 กรกฎาคม 2557 

 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์

 

1. วตัถุประสงคข์องรายวชิา 

เพือ่ใหนิ้สติพฒันาทกัษะต่างๆ ไดแ้ก่ 

1.1 การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง พฒันาความสามารถในการอ่านและทาํความเขา้ใจกบับทความวชิาการใน

หวัขอ้ทางชวีภาพการแพทย์ทีส่นใจ 

1.2 การอ่านบทความวจิยั การคน้ควา้หาขอ้มลูทางวชิาการ 

1.3 การเขยีนบทคดัยอ่และเอกสารอา้งองิ 

1.4 การวเิคราะหข์อ้มลูการวจิยั 

1.5 การพดู การฟงั การนําเสนองานในทีส่าธารณชน และการตอบคาํถามทางวชิาการ เป็นการพฒันา

ทกัษะการสือ่สารระหวา่งบุคคล 

1.6 การเลอืกสื่อ นําเสนอบทความวจิยั 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั 

2.1 เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรมหาบณัฑติของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา 

2.1 การปรบัปรงุหลกัสตูรชวีภสาการแพทย์ 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

 

1. คาํอธบิายรายวชิา 



สมัมนาการวจิยัทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ีน่่าสนใจ โดยมกีารวเิคราะห ์วจิารณ์ อธบิายแนวคดิ 

วธิกีาร ผลการศกึษา และการสรปุผลของงานวจิยั  ซึง่เป็นแนวทางในการกาํหนดหวัขอ้และการ

ออกแบบการทาํปรญิญานิพนธ์ 

2. จาํนวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศกึษา 

1(0-2-1) 

บรรยาย การฝึกปฎบิตั ิ การศกึษาดว้ยตนเอง (SDL) 

- 30 15 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

รายวชิา 1.คณุธรรม 

จริยธรรม 

2.ความรู ้ 2.ความรู ้ 4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบคุคล

และความ

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 

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

ชวพ  671 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● 

 

4. จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท์ีอ่าจารยใ์หค้าํปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นิสติเป็นรายบุคคล 

อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าปรกึษาเป็นรายบุคคล หรอื รายกลุม่ตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์ 

 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนิสิต  

 

1. คณุธรรมจรยิธรรม 

1.1 คณุธรรมจรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 1.2 วธิกีารสอน 1.3 วธิกีารประเมนิผล 

1.มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีน 

(ซื่อสตัย ์ตรงต่อเวลา ถูกกาลเทศะ ใฝ่

รูใ้ฝเ่รยีน เขา้กบัผูอ้ื่นได)้ 

2.มจีรยิธรรมในการทาํงานรว่มกบั

ผูอ้ื่น (เคารพสทิธแิละรบัฟงัความ

1.มกีารสอนสอดแทรกในรายวชิา

ต่างๆ รวมทัง้รายวชิาสมัมนา ที่

ปลกูฝงัหลกัคณุธรรมจรยิธรรม

ใหแ้ก่นิสติ 

2.มอบหมายงานใหท้าํเป็นกลุม่ 

1.สงัเกตจากพฤตกิรรม

การแสดงออกและการ

แสดงความคดิเหน็ 

2.ประเมนิจากความ

รบัผดิชอบในหน้าทีท่ี่



คดิเหน็ของผูอ้ื่นและทาํงานรว่มกบั

ผูอ้ื่นได)้ 

3.มจีรยิธรรมในการวจิยั 

 

และเสรมิประสบการณ์จากการทาํ

วจิยั 

3.มกีารสอนจรยิธรรมในการวจิยัใน

รายวชิา Principles of health 

science research     

 

ไดร้บัมอบหมาย หรอื

สอบถามจากเพือ่น

รว่มงาน 

3.การแสดงความคดิเหน็

ในการตอบคาํถาม 

พฤตกิรรมการแสดงออก

ขณะทาํงานวจิยั 

 

2. ความรู ้

ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั วธิกีารสอน วธิกีารประเมนิผล 

1. มคีวามรูเ้ขา้ใจในเน้ือหาหลกัของ

สาขาวชิาชวีภาพการแพทยไ์ดแ้ก่ 

กายวภิาคศาสตร,์ จลุชวีวทิยา, 

ชวีเคม,ี เภสชัวทิยา, พยาธวิทิยา, 

สรรีวทิยา เป็นอยา่งด ี

2. มคีวามรูเ้ขา้ใจในศาสตรช์วีภาพ

การแพทยแ์บบบรูณาการ 

3. สามารถนําความรู้ มาประยกุตใ์ช้

ในการศกึษาคน้ควา้ทางวชิาการ  

4.  สามารถถ่ายทอดความรูไ้ดอ้ยา่ง

มปีระสทิธภิาพ  

กาํหนดใหเ้รยีนรายวชิาทีม่เีน้ือหา

ชวีภาพการแพทยท์ัง้แบบบรูณา

การและเน้นแต่ละสาขาวชิา โดยใช้

รปูแบบการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 

- การบรรยาย แลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ และอภปิรายรว่มกนั 

- การศกึษาคน้ควา้ แสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเองจากสือ่

สารสนเทศ และนําเสนอความรู ้

- การเรยีนรูโ้ดยใชบ้ทวเิคราะห์

ทางวชิาการเป็นฐาน 

- การเรยีนรูโ้ดยการศกึษาดงูาน 

- การประชุมสมัมนา/ประชุม

วชิาการ 

- วางแผนงานวจิยั ลงมอืปฏบิตั ิ

รายงานและเผยแพรง่านวจิยัดว้ย

ตนเอง 

กําหนดรปูแบบการ

ประเมนิใหส้อดคลอ้งกบั

ลกัษณะรายวชิา กจิกรรม

การเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 

- การสอบ 

- การประเมนิผล

การศกึษาและผลการ

นําเสนอ 

- การประเมนิ/สงัเกต การ

มสี่วนรว่มและความสนใจ

ในการเรยีน 

- การประเมนิผลการ

เรยีนรูข้องนิสติโดยนิสติ  

- มกีารเผยแพรผ่ลงาน

ทางวชิาการจากงานวจิยั

ในรปูแบบต่างๆ ทัง้ใน

ระดบัประเทศและ



นานาชาต ิ

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

ทกัษะทางปญัญาทีต่อ้งพฒันา วธิกีารสอน กลยทุวธิธีก์ารประเมนิผล 

1. สามารถใชค้วามรูท้ ัง้ทางดา้น

ทฤษฎแีละปฏบิตันํิามาประยกุตใ์ช้

ในการวเิคราะหป์ระเดน็ปญัหา 

2. สามารถวจิารณ์งานวจิยัไดอ้ยา่งมี

เหตุผล 

3. สามารถสงัเคราะหแ์ละใชข้อ้มลู

จาก สิง่ตพีมิพท์างวชิาการเพือ่

สรา้งและพฒันาทางความคดิใหม่

ในงานวจิยั  

 

-  เน้นการสอนใหนิ้สติรูจ้กัคดิ

วเิคราะหบ์รูณาการความรูต่้างๆ 

ผา่นการทาํรายงาน และงานที่

มอบหมายในวชิาต่างๆ 

- เน้นการสอนใหฝึ้กคดิประเดน็

ปญัหาและความสาํคญัของปญัหา

ต่างๆ เพือ่นํามากาํหนด

วตัถุประสงคใ์นการแกป้ญัหา ผา่น

การเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์

อยา่งถกูตอ้งตามระเบยีบวธิวีจิยั 

- เน้นความสาํคญัในการเกบ็

ขอ้มลูอยา่งถูกตอ้งเพื่อการ

วเิคราะหอ์ยา่งมเีหตุผลและอยูบ่น

พืน้ฐานของขอ้มลูทีท่าํวจิยั ผา่น

การทาํปรญิญานิพนธ์  

ประเมนิในการวเิคราะห์

ประเดน็ปญัหาโดยใช้ 

- ขอ้สอบ/การซกัถาม/การ

สงัเกตการปฏบิตั ิ

- ผลการทาํรายงาน และ

งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

- การประเมนิผลการเรยีนรู้

ของนิสติโดยนิสติ  

- การสอบเคา้โครงปรญิญา

นิพนธ ์ 

-การรายงานความกา้วหน้า

ของงานวจิยั  

-การสอบปากเปลา่ปรญิญา

นิพนธ ์



4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ลการเรยีนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธ์ 

ระหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ 

วธิกีารสอน วธิกีารประเมนิผล 

1. มคีวามรบัผดิชอบในงานทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

2. พฒันาทกัษะในการสรา้ง

สมัพนัธภาพและการทาํงานเป็น

กลุ่มระหว่างผูเ้รยีนดว้ยกนั 

3. พฒันาความเป็นผูนํ้าไดอ้ยา่ง

เหมาะสมกบัโอกาสและ

สถานการณ์ 

 

- จดักจิกรรมกลุม่และมอบหมาย

รายงานกลุม่  

- รว่มอภปิรายและแสดงความ

คดิเหน็ทางวชิาการ 

- ฝึกคดิวเิคราะหก์ารแกป้ญัหา

กลุม่รว่มกนั  

 

ทาํการประเมนิหวัขอ้ทัง้ 3 

โดยอาจารย ์และโดยนิสติ

ประเมนิตนเองและเพือ่นรว่ม

ชัน้เรยีน 

- การแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า 

ในการเรยีนและการทาํงาน

วจิยั 

- จากพฤตกิรรมและการ

แสดงออกของนิสติระหว่าง

บุคคลภายในกลุม่  

- จากความเป็นผูนํ้าของกลุม่  

 

5.ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะการวเิคราะห์ 

เชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผลการ

เรยีนรู ้

1. พฒันาทกัษะในการสือ่สารทัง้การ

พดู  การฟงั  การแปล  การเขยีน   

2. พฒันาทกัษะในการใชส้ารสนเทศ

ในการสบืคน้ขอ้มลูและสือ่สาร 

3. เรยีนรูส้ถติใินการทาํวจิยั การ

วเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผล 

โดยใชโ้ปรแกรมทางสถติทิี่

เหมาะสม  

4. พฒันาทกัษะในการนําเสนอ

รายงานในรปูแบบต่างๆ โดยใช้

เครือ่งมอืและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

1.โดยการทาํรายงานและนําเสนอ

ในชัน้เรยีน2.ส่งเสรมิและเตรยีม

ความพรอ้มในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3.จดัการเรยีนการสอนเพือ่เสรมิ

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข และ

สถติ ิ 

4.จดัการเรยีนการสอนรปูแบบ

ต่างๆ ในการนําเสนอรายงาน  

- ประเมนิจากผลการทาํรายงาน 

การมสีว่นรว่มในการอภปิราย 

และการนําเสนองานทีไ่ด้รบั

มอบหมายโดยใชส้ื่อและ

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 

 



 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

 

1. แผนการสอน 

วัน เดือน ปี หวัข้อ/

รายละเอยีด 

จาํนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

3 กนัยายน 

2557 

แนะนํารายวิชา 

การบรรยาย

เก่ียวกบัการ

ทํางานวิจยั 

งานวิจยัโดย

นกัวจิยัตา่ง

สถาบนั  

2 แนะนําแนวทางหวัข้อการ

นําเสนอ เทคนิคการนําเสนอ  

การสบืค้นข้อมลู การอ้างอิง

เอกสาร  

กฏเกณฑ์ในการเรียน การ

ประเมนิผล วิธีการเข้าชัน้

เรียน การสง่งานแะการติดตอ่

ขอคําปรึกษาจากอาจารย์  

powerpoint อ.ดร.สริินนัท์ นิลวรางกรู 

 

1 ตลุาคม 

2557 

นิสตินําเสนองาน 3 การนําเสนองานของนิสติท่ี

ได้รับทนุจากคณะฯ ไป

นําเสนองานท่ีตา่งประเทศ 3 

คน 

powerpoint นิสติ 

8 ตลุาคม 

2557 

นิสตินําเสนองาน 3 นิสตินําเสนองานจากวารสาร

ท่ีตนเองสนใจหรือเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกบังานปริญญา

นิพนธ์ ใช้เวลานําเสนอ 40-

50 นาที 

powerpoint นิสติ 

15 ตลุาคม 

2557 

นิสตินําเสนองาน 3 นิสตินําเสนองานจากวารสาร

ท่ีตนเองสนใจหรือเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกบังานปริญญา

นิพนธ์ ใช้เวลานําเสนอ 40-

50 นาที 

powerpoint นิสติ 

22 ตลุาคม 

2557 

นิสตินําเสนองาน 3 นิสตินําเสนองานจากวารสาร

ท่ีตนเองสนใจหรือเป็นเร่ืองท่ี

เก่ียวข้องกบังานปริญญา

นิพนธ์ ใช้เวลานําเสนอ 40-

50 นาที 

powerpoint นิสติ 



29 ตลุาคม 

2557 

นิสตินําเสนองาน 3 นิสตินําเสนองานแบบ short 

presentation โดยเป็นการยอ่

ประเดน็สาํคญัจากวารสารท่ี

อา่น ใช้เวลานําเสนอคนละ 

10 นาที 

powerpoint นิสติ 

5 

พฤศจิกายน 

2557 

นิสตินําเสนองาน 3 นิสตินําเสนองานแบบ short 

presentation โดยเป็นการยอ่

ประเดน็สาํคญัจากวารสารท่ี

อา่น ใช้เวลานําเสนอคนละ 

10 นาที 

powerpoint นิสติ 

12 

พฤศจิกายน 

2557 

นิสตินําเสนองาน 3 นิสตินําเสนองานแบบ short 

presentation โดยเป็นการยอ่

ประเดน็สาํคญัจากวารสารท่ี

อา่น ใช้เวลานําเสนอคนละ 

10 นาที 

powerpoint นิสติ 

 

 

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

การนําเสนองาน -คณุธรรมจรยิธรรม 

ความรบัผดิชอบ 

-ความรู ้

-ทกัษะทางปญัญา 

-ความสมัพนัธร์ะหวา่ง

บุคคล 

-วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ

สือ่สารและการใช้

เทคโนโลย ี

-การเขา้ชัน้เรยีน การรกัษาเวลา 

 

-การเตรยีมเน้ือหา การหาขอ้มลู 

-การตอบคาํถาม 

-ความสามารถในการพดูการ

สือ่สาร บุคลกิภาพ 

-การนําเสนอสือ่ทางภาพ  

10% 

 

30% 

10% 

30% 

 

20% 

 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  

 



1. ตาํราและเอกสารหลกั 

ตาํราหรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัหวัขอ้การสมัมนา  

 

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั 

ขึน้กบัหวัขอ้สมัมนาและวทิยากร 

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา 

ขึน้กบัหวัขอ้สมัมนาและวทิยากร เวป็ไซตท์ีเ่กีย่วกบัหวัขอ้ในการสบืคน้ขอ้มลู เช่น 

www.sciencedirect.com  

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา  

 

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนิสติ 

ใหนิ้สติประเมนิรายวชิาโดยแบบประเมนิ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ 

2. กลยทุธป์ระเมนิการสอน 

พจิารณาจากผลคะแนนการนําเสนอของนกัศกึษาทีไ่ดจ้ากคณะกรรมการ 

3. การปรบัปรงุการสอน  

 

หลงัจากไดร้บัผลการประเมนิการสอนในขอ้ 2 จะมกีารรวบรวมปญัหาเพือ่พจิารณากาํหนดแนว

ทางการปรบัปรงุการสอนรว่มกนั โดยการจดักจิกรรมในการระดมสมอง และสรรหาขอ้มลูเพิม่เตมิในการ

ปรบัปรงุการสอน และวางแผนการปรบัปรงุพฒันารายวชิา  

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาในรายวชิา  

 

มกีารตัง้คณะกรรมการจากแต่ละสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศึกษา

นิสติ โดยการใหค้ะแนนตามแบบประเมนิ 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา   

ปรบัปรงุรายวชิา หรอืทวนสอบผลสมัฤทธข์องรายวชิาตามขอ้ที่ 4 
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