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๑ 
 

มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    
ภาษาไทย   วทศท ๑๘๐ รู้ทันวิทยาศาสตร์สุขภาพในสื่อ 
ภาษาอังกฤษ  SCGE 180   Outsmart Health Science in the Media 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต       ๒ (๒-๐-๔) หน่วยกิต        
   (ทฤษฎี ๒ ชม.  ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรนานาชาติ)          
  จัดท าเอกสารเป็นภาษาไทย    
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   วิชาศึกษาท่ัวไป   
      ๓.๓ รายวชิานี้จัดอยู่ในกลุ่ม Literacy (โปรดระบุ และใส่ตัวเลขตามล าดับความส าคัญ) 
              MU Literacy  (Core Values, SEP, GE for Human Development) 
              Health Literacy  (Health, Sport)  
   Digital Literacy  (ICT, Applied Mathematics)  
              Social and Humanity Literacy  (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) 
              Communication Literacy  (language, Academic Communication) 
              Science and Environmental Literacy  (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)  
              Finance and Management Literacy  (Finance, Management,  Entrepreneur) 
       ๓.๔  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชาและค่านิยมองค์กร (โปรดระบุ) 

  M - Mastery       รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 
  A -  Altruism      มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 
  H -  Harmony  กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
  I  -  Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
  D - Determination   แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
  O - Originality   สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
  L -  Leadership  ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ผศ.ดร.อรชุมา อิฐสถิตไพศาล  
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
E-mail: ornchuma.its@mahidol.ac.th 

mailto:ornchuma.its@mahidol.ac.th
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๒ 
 

 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน           
- คณาจารย์จากภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- คณาจารย์จากสถาบันการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    

 
๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๕.๑ ภาคการศึกษาที่       ๒    /  ชั้นปีที่  ๑-๔ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ  ๑๐๐ - ๒๐๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

     ไม่มี 
   
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

     ไม่มี      
     
๘.  สถานที่เรียน        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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๓ 
 

 
หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   

ในปัจจุบัน เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่ท าให้นักศึกษามีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไดอ้ย่างสะดวก
รวดเร็ว รวมถึงสามารถโพสต์ แชร์ กดไลค์ และแสดงความคิดเห็น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ อาทิ Line Face-
book Instagram Twitter และ YouTube เป็นต้น เพ่ือไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ให้ข้อมูล หรือเจ้าของสินค้าและ
บริการ นักศึกษาจ าเป็นต้องใช้สื่ออย่างรู้ตัว โดยสามารถวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงในเนื้อหาได ้และใช้สื่ออย่างตื่นตัว 
ด้วยการแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประเมินหาความเป็นไปไดข้องข้อมูล ข่าวสาร และค าโฆษณาที่ไดร้ับแชร์มา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล ข่าวสาร และค าโฆษณาที่เก่ียวข้องกับสุขภาพร่างกาย ทีน่อกจากจะต้องวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของข้อมูลแล้ว นักศึกษายังต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งด้านบวกและด้านลบที่จะเกิดข้ึน 
หากหลงเชื่อและปฏิบัติตาม นอกจากนี้ นักศึกษาควรมีความสามารถที่จะสื่อสารกับบุคคลใกล้ตัว เพ่ือช่วยอธิบาย
ใหบุ้คคลเหล่านั้น เห็นถึงข้อเท็จจริง และผลกระทบของต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดข้ึน หากเชื่อในข้อมูลที่ได้รับแชร์มา 
โดยขาดวิจารณญาณ และเนื่องจากการส่งต่อข้อมูลเป็นที่นิยมท าในปัจจุบัน รายวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งต่อข้อมูลเพ่ือไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ระหว่างการส่งต่อข้อมูล 

รายวิชานี้มุ่งพัฒนาทักษะการค้นคว้าข้อมูล การท างานเป็นทีม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักศึกษา
ใช้สื่ออย่างรู้เท่าทัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร และค าโฆษณาท่ีจะผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งต่อตนเองและบุคคล
ใกล้ตัว เช่น ผู้ปกครอง และเพ่ือน เพ่ือไม่ให้นักศึกษาและบุคคลใกล้ตัว ได้รับอันตรายจากข้อมูล ข่าวสาร และค า
โฆษณาท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวิชา (Course Objectives) 
ผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษา  
๑. ได้เรียนรู้ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร หรือค าโฆษณาที่นักศึกษาพบในสื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือน าไปสู่

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของข้อมูล ข่าวสาร หรือค าโฆษณานั้น ก่อนที่นักศึกษาจะส่งต่อข้อมูล 
๒. เกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อใช้ประเมินความเป็นไปได้ของข้อมูล ข่าวสาร หรือค าโฆษณาที่นักศึกษาจะ

พบในสื่อสังคมออนไลน์ต่อไปในอนาคต 
๓. ฝึกการน าเสนอผลงานในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เข้าใจง่าย และมีสาระ โดยไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในรูปภาพหรือ

ข้อความของที่มาของข้อมูล 
๔. เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาช่วยสื่อสารผลงาน เพื่อให้สาระความรู้ที่เข้าใจง่ายแก่ผู้รับฟัง 
๕. ท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ   
๑. CLO1 ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้ามาและความเหมาะสมที่จะน ามาใช้อ้างอิง และ

สามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกกฎหมาย 
๒. CLO2 แยกแยะข้อเท็จจริง และค าโฆษณาเพ่ือประโยชน์ทางการตลาด ออกจากข้อมูล ข่าวสาร และค า

โฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาสนใจได้ 
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๔ 
 

๓. CLO3 อภิปรายถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และผลกระทบด้านกฏหมายการแชร์ต่อด้านบวกและด้านลบ หาก
ผู้บริโภคข่าวสารปฏิบัติตามข้อมูล ข่าวสารหรือโฆษณาที่ได้รับแชร์มา โดยไม่ไตร่ตรอง 

๔. CLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดึงดูด และน าเสนอผลงานแบบปาก
เปล่า เพ่ือให้บุคคลทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้น หากบริโภคข่าวสารอย่างขาด
วิจารณญาณ 

๕. CLO5 ประเมินความสามารถและบทบาทของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน ในระหว่างท างานร่วมกัน เพ่ือให้
งานกลุ่มบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
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๕ 
 

 
หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 

 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

ข่าวที่แชร์อย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ โฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ โฆษณายาสมุนไพร สารต้านอนุมูล
อิสระในสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ศัลยกรรมตบแต่ง สเต็มเซลล์ในสินค้าอุปโภคบริโภค การออกก าลัง
กายเพ่ือลดน้ าหนัก ยาลดน้ าหนัก การฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลและทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท างานกลุ่มและน าเสนอในห้องเรียน กฎหมายที่เกี่ยวกับการแชร์สื่อสังคมออนไลน์ 

Viral content in the online social media; health food supplement advertisements; herbal med-
icine advertisements; antioxidants in cosmetics and consumer goods; skin care; plastic surgery; stem 
cells in consumer goods; exercise for weight management diet pills; practice of critical thinking skill; 
practice of information searching skills and information technology; skills for working on group as-
signments and conducting classroom presentations; copyright law 

 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

๓๐ ชั่วโมง  
(๒ ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) - ๖๐ ชั่วโมง 

(๔ ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) 
  
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

อาจารย์ผู้ประสานรายวิชา หรืออาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มจัดให้มีชั่วโมงพบอาจารย์แบบรายกลุ่มหรือรายบุคคล 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่มอบหมายไปในแต่ละสัปดาห์ อย่างน้อย ๑ ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือตามเวลาที่ได้นัดหมาย
ล่วงหน้าในวันและเวลาปฎิบัติงาน (วันจันทร-์วันศุกร์) นอกจากนี้ การให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการยังสามารถ
ด าเนินการได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
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๖ 
 

 
 
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 

๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
๑. CLO1 ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ค้นคว้ามาและความเหมาะสมที่จะน ามาใช้อ้างอิง และ

สามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูกกฎหมาย 
๒. CLO2 แยกแยะข้อเท็จจริง และค าโฆษณาเพ่ือประโยชน์ทางการตลาด ออกจากข้อมูล ข่าวสาร และค า

โฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ที่นักศึกษาสนใจได้ 
๓. CLO3 อภิปรายถึงผลกระทบต่อสุขภาพ และผลกระทบด้านกฏหมายการแชร์ต่อด้านบวกและด้านลบ หาก

ผู้บริโภคข่าวสารปฏิบัติตามข้อมูล ข่าวสารหรือโฆษณาที่ได้รับแชร์มา โดยไม่ไตร่ตรอง 
๔. CLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดึงดูดผู้อ่าน และน าเสนอผลงานแบบ

ปากเปล่า เพื่อให้กับบุคคลทั่วไปตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจจะเกิดข้ึน หากบริโภคข่าวสารอย่าง
ขาดวิจารณญาณ 

๕.  CLO5 ประเมินความสามารถและบทบาทของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน ในระหว่างท างานร่วมกัน เพ่ือให้งาน

กลุ่มบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

 

๒. วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ ในข้อ ๑   และการวัดผลลัพธ์
การเรียนรู้ของรายวิชา   

 

CLO วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์เรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์ 
 

บร
รย
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 าเส
นอ
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สัง
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ป็น
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แบ
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ินพ
 ื่อน

ร่ว
มก

ลุ่ม
 

CLO1  / / / / /   x x x x x    

CLO2  / / / / / /  x x x x x    

CLO3  / / / / / /  x x x x x    
CLO4  /   / / /  x x x x  x x x 
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๗ 
 

CLO วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์เรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์ 
 

บร
รย

าย
 

กร
ณ

ีศึก
ษา

 

อภ
ิปร

าย
กล

ุ่ม 

มอ
บห

มา
ยง

าน
รา

ยก
ลุ่ม

 

มอ
บห

มา
ยง

าน
รา

ยบุ
คค

ล 

กา
รน

 าเส
นอ

ผล
งา

น 
 

ฝึก
กา

รแ
สด

งอ
อก

ซึ่ง
พฤ

ติก
รร

ม 

ผล
งา

นก
ลุ่ม

แบ
บส

ิ่งพ
ิมพ

์ 

ผล
งา

นร
าย

บุค
คล

แบ
บ

สิ่ง
พิม

พ์ 
กา

รน
 าเส

นอ
ผล

งา
นก

ลุ่ม
 

กา
รน

 าเส
นอ

ผล
งา

นร
าย

บุค
คล

 

สัง
เก

ตก
าร

แส
ดง

คว
าม

คิด
เห

็น
ใน

ชั้น
เรีย

น 
สัง

เก
ตก

าร
ท า

งา
นเ

ป็น
ทีม

 

แบ
บป

ระ
เม

ินต
นเ

อง
 

แบ
บป

ระ
เม

ินพ
 ื่อน

ร่ว
มก

ลุ่ม
 

CLO5     /   /   x   x x x 
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๖ 
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 

จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม 

ในชั้นเรียน 
ฝึก

ปฏิบัติ 

๑ 

การแนะน ารายวิชา 
แนะน าวิธีการสร้างสื่อ
สิ่งพิมพ์เพ่ือใช้ในการ

น าเสนอผลงานในรายวิชา 

๒ ๐ บรรยาย 
 วิทยากรภายนอก 

๒ 

การแนะน ารายวิชา 
แนะน าวิธีการสร้างสื่อ
สิ่งพิมพ์เพ่ือใช้ในการ

น าเสนอผลงานในรายวิชา 

๒ ๐ บรรยาย 
 วิทยากรภายนอก 

๓ 

แนะน าวิธีการน าเสนอ
ผลงานแบบปากเปล่าเพ่ือ
ใช้ในการน าเสนอผลงานใน

รายวิชา 

๒ ๐ บรรยาย 
 วิทยากรภายนอก 

๔ แนะน าวิธีการแชร์ข้อมูล 
รูปภาพ อย่างถูกกฎหมาย ๒ ๐ บรรยาย 

 

อาจารย์ประจ าคณะ
สังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๕ จิตวิทยาทางการตลาดใน
สื่อโฆษณา ๒ ๐ บรรยาย 

อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
การจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๖ 

การแนะน ารายวิชา 
รู้ทันค าโฆษณา

เครื่องส าอาง สวยอย่างมี
สติ 

๒ ๐ 
บรรยาย 

กรณีศึกษา 
มอบหมายงานกลุ่ม 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๗ 
รู้ทันค าโฆษณา

เครื่องส าอาง สวยอย่างมี
สติ 

๒ ๐ 
การอภิปรายกลุ่ม 

การน าเสนอผลงานของ
กลุ่ม 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๘ 
รู้ทันวิตามิน อาหารเสริม  

บริโภคอย่างไร ให้
ปลอดภัย 

๒ ๐ 
บรรยาย 

กรณีศึกษา 
มอบหมายงานกลุ่ม 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๙ 
รู้ทันวิตามิน อาหารเสริม  

บริโภคอย่างไร ให้
ปลอดภัย 

๒ ๐ 
การอภิปรายกลุ่ม 

การน าเสนอผลงานของ
กลุ่ม 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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๗ 
 

สัปดาห์
ที ่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 

จ านวน ชม. กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อท่ีใช้ ผู้สอน กิจกรรม 

ในชั้นเรียน 
ฝึก

ปฏิบัติ 

๑๐ 
รู้ทันการลดน้ าหนักอย่าง

ปลอดภัย 
 

๒ ๐ 
บรรยาย 

กรณีศึกษา 
มอบหมายงานกลุ่ม 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๑ รู้ทันการลดน้ าหนักอย่าง
ปลอดภัย  ๒ ๐ 

การอภิปรายกลุ่ม 
การน าเสนอผลงานของ

กลุ่ม 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๒ 
รู้ทันการรักษามะเร็งตาม

แผนปัจจุบัน Vs แผน
โบราณ 

๒ ๐ 
บรรยาย 

กรณีศึกษา 
มอบหมายงานกลุ่ม 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๓ 
รู้ทันการรักษามะเร็งตาม

แผนปัจจุบัน Vs แผน
โบราณ 

๒ ๐ 
การอภิปรายกลุ่ม 

การน าเสนอผลงานของ
กลุ่ม 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๔ รู้ทันข่าวสะเต็มเซลล์ 
ในสินค้าอุปโภคบริโภค ๒ ๐ 

บรรยาย 
กรณีศึกษา 

มอบหมายงานกลุ่ม 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๕ รู้ทันข่าวสะเต็มเซลล์ 
ในสินค้าอุปโภคบริโภค ๒ ๐ 

การอภิปรายกลุ่ม 
การน าเสนอผลงานของ

กลุ่ม 

อาจารย์ประจ าภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๖ การน าเสนอผลงานเดี่ยว   การน าเสนอผลงานเดี่ยว 
อาจารย์ประจ าภาควิชา

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๗ การน าเสนอผลงานเดี่ยว ๒ ๐ การน าเสนอผลงานเดี่ยว 
อาจารย์ประจ าภาควิชา

ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 รวม ๓๐ ๐   
 
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

สังเกตการแสดงความคิดและสังเกตการท างานเป็นทีม 
 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 
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๘ 
 

ผล
ลัพ

ธ์ก
าร

เรีย
นร

ู้ฯ 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก
การ

ประเมินผล 
(ร้อยละ) ผล
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ลุ่ม
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บ
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ผล
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นร
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บุค
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มพ

์ 
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 าเส
นอ
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น
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ม 
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 าเส
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ผล
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ยบุ
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สัง
เก

ตก
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าม
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ั้นเ
รีย

น 

สัง
เก

ตก
าร

ท า
งา

นเ
ป็น

ทีม
 

แบ
บป

ระ
เม

ินต
นเ

อง
 

CLO1  ๗.๕  ๕         ๑๒.๕ 

CLO2  ๑๐  ๕         ๑๕. 

CLO3  ๑๐  ๕         ๑๕. 

CLO4  ๗.๕  ๕ ๑๕ ๗.๕      ๓๕ 

CLO5          ๑๐ ๗.๕ ๕ ๒๒.๕ 

รวม ๓๕ ๒๐ ๑๕ ๗.๕ ๑๐ ๗.๕ ๕ ๑๐๐. 
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๖ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนผลงานในรปูแบบสิ่งพิมพ์ (Rubric scores) 
  ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 

๑ การสืบค้นข้อมูล สามารถสืบค้น
แหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ
และสอดคลอ้งกับ
ขอบขา่ยกรณีศึกษาท าให้
สามารถวิเคราะห์
กรณีศึกษาได้ด้วยตัวเอง 

สามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและสอดคลอ้งกับ
ขอบขา่ยกรณีศึกษาท าให้
สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษา
ได้ตามค าแนะน าของอาจารย์ 

สืบค้นแหล่งข้อมูลได้แตไ่ม่
ครบถ้วนหรือไม่ได้ใช้
แหล่งขอ้มูลที่น่าเชื่อถือ
ต้องได้รับค าแนะน า
เพิ่มเติมจากอาจารย์ใน
การสืบค้นข้อมูล 

ไม่สามารถสืบค้นข้อมูล
ได้เลย 

๒ การเรียบเรียงเน้ือหา เรียบเรียงเน้ือหาอย่าง
เป็นระบบ ผู้ฟัง/ผู้อ่าน
สามารถติดตามการ
น าเสนอได้เป็นอยา่งด ี

สามารถติดตามการน าเสนอ
ได ้

ติดตามการน าเสนอได้
ค่อนข้างยาก เน่ืองจาก
เน้ือหาไม่ต่อเนื่อง 

ไม่มีการเรียงล าดับเน้ือหา 
ท าให้ผู้ฟังไม่เข้าใจการ
น าเสนอ 

๓ เน้ือหา/ความรูท้ี่น า 
เสนอ 

เน้ือหาครบถ้วน และ
ครอบคลุมความรู้เรื่องอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
ที่น่าเชือ่ถอื 

เน้ือหาครบถ้วนโดยมี
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
ครบถ้วน 

มีประเด็นส าคัญ แต่
เน้ือหาไม่ครบถว้น มี
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงไม่
ครบถ้วน 

ขาดเน้ือหาที่ส าคัญ ไม่มี
หลักฐาน/เอกสารอ้างอิง 

๔ การรู้จักอา้งอิงแหล่ง 
ข้อมูล 

มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล
ทุกแหล่งตามหลกัสากล 

มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลทกุ
แหล่ง แต่ลกัษณะการอา้งอิง
ต้องปรับปรุง 

มีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล
บางส่วน และต้องปรับปรุง
วิธีการอ้างอิง 

ไม่มีการอ้างอิง 

๕ การใช้กราฟกิ เทคนิค 
รูปภาพในการน าเสนอ 

การใช้กราฟกิ เทคนิค 
รูปภาพในการน าเสนอ
และอธิบายเน้ือหาได้เป็น
อย่างด ี

การใช้กราฟกิ เทคนิค 
รูปภาพในการน าเสนอและ
สัมพันธ์กับเน้ือหา 

การใช้กราฟกิ เทคนิค 
รูปภาพในการน าเสนอบ้าง 
แต่ไม่สัมพันธก์ับเน้ือหา 

การใช้กราฟกิ เทคนิค 
รูปภาพในการน าเสนอ 

๖ ความถกูต้องของการ
ใช้ภาษา 

ไม่มีการสะกดผิดหรือใช้
ไวยากรณ์ผิดเลย 

มีการสะกดผิดหรือใช้ไวยา 
กรณ์ผิดไม่เกิน ๑๐% ของ
เน้ือหาทั้งหมด/สไลด ์

มีการสะกดผิดหรือใช้
ไวยากรณ์ผิดไม่เกิน ๒๐% 
ของเน้ือหาทั้งหมด/สไลด ์

มีการสะกดผิดหรือใช้
ไวยากรณ์ผิดมากกวา่ 
๓๐% ของเน้ือหา
ทั้งหมด/สไลด ์

๗ ความชัดเจน/ความ
ง่ายในการอ่าน 

- ชัดเจนและสวยงาม 
- รูปแบบตัวอักษรอ่าน
ง่ายและสวยงาม 

- ชัดเจน 
- รูปแบบตัวอักษรอ่านได ้

- ไม่ชัดเจนในบางส่วน 
- รูปแบบตัวอักษรบางส่วน
อ่านยาก 

- ไม่ชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ 
- รูปแบบตัวอักษรส่วน
ใหญ่อ่านยาก 
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๗ 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการน าเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Rubric scores) 

  ระดับ ๔ ระดับ ๓ ระดับ ๒ ระดับ ๑ 
๘ การสบตา บุคลิก และ

ภาษากาย (เฉพาะการ
น าเสนอแบบปาก
เปล่า) 

สบตาผู้ฟังตลอดเวลา ไม่
อ่านบทที่เตรียมมา 
พูดคุยกับผูฟ้ัง ชี้ประเด็น
ในสไลด์ได้อยา่งเป็น
ธรรมชาต ิ

สบตาผู้ฟังเกือบตลอดเวลา 
อ่านบทที่เตรียมมาบ้าง และ
ชี้ประเด็นที่ส าคัญในสไลด ์

สบตาผู้ฟังบ้าง แต่ยังคง
อ่านบทที่เตรียมมาเกือบ
ตลอดเวลา 

ไม่สบตาผูฟ้ัง อ่านบทที่
เตรียมมาเพียงอยา่งเดียว 

๙ การใช้กราฟกิ เทคนิค 
รูปภาพในการน าเสนอ 

การใช้กราฟกิ เทคนิค 
รูปภาพในการน าเสนอ
และอธิบายเน้ือหาได้เป็น
อย่างด ี

การใช้กราฟกิ เทคนิค 
รูปภาพในการน าเสนอและ
สัมพันธ์กับเน้ือหา 

การใช้กราฟกิ เทคนิค 
รูปภาพในการน าเสนอบ้าง 
แต่ไม่สัมพันธก์ับเน้ือหา 

การใช้กราฟกิ เทคนิค 
รูปภาพในการน าเสนอ 

๑๐ การตอบค าถาม ตอบค าถามไดท้ั้งหมด 
รวมทั้งค าถามเชิง
วิเคราะห์/ประยุกต ์

ตอบค าถามไดท้ั้งหมด ยกเว้น
ค าถามเชิงวิเคราะห์/
ประยุกต์ 

ตอบได้เฉพาะค าถาม
พื้นฐาน 

ไม่สามารถตอบค าถามใน
เน้ือหาทีเ่กี่ยวข้องได ้

๑๑ การพูด (เฉพาะการ
น าเสนอแบบปาก
เปล่า) 

เสียงดังชัดเจน ออกเสียง
ถูกตอ้ง (ทั้งภาษาไทย
และอังกฤษ) 

เสียงดังชัดเจน มีการออก
เสียงไม่ถกูต้องบ้างในบางค า 
(ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) 

เสียงเบา ไม่ค่อยได้ยิน 
ออกเสียงไมถู่กตอ้งหลาย
ค า (ทั้งภาษาไทยและ
อังกฤษ) 

บ่นพึมพ า เสียงเบามาก 
ออกเสียงค าส าคัญใน
เน้ือหาไมถู่กตอ้ง (ทั้ง
ภาษาไทยและอังกฤษ) 
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๘ 
 

 
Teamwork Rubric 

 

เกณฑ ์ 4 3 2 1 

สมาชกิในทีมช่วยเหลือ
กันท างานอย่างเท่าเทียม 

สมาชิกทุกคนให้ความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างด ี

สมาชิกมากกว่า 75% ให้
ความร่วมมือกันเป็นอย่าง

ด ี

สมาชิกมากกว่า 50% 
ให้ความร่วมมือกันเป็น

อย่างดี 

สมาชิกมากกว่า 25% 
ให้ความร่วมมือกัน

เป็นอย่างด ี

สมาชกิในทีมมกีารหา
ข้อมูล เพ่ือใช้ในการ

วิเคราะห์งานกลุ่มแต่ละ
ชิ้นมาล่วงหน้า หรือใน

ชั้นเรียน 

สมาชิกทุกคนเตรียมตัว
มาเป็นอย่างด ี

สมาชิกมากกว่า 75% 
เตรียมตัวมาเป็นอย่างด ี

สมาชิกมากกว่า 50% 
เตรียมตัวมาเป็นอย่างด ี

สมาชิกมากกว่า 25% 
เตรียมตัวมาเป็นอย่าง

ดี 

สมาชกิมาท างานและเข้า
ชั้นเรียนตรงต่อเวลา 

สมาชิกทุกคนมาตรงต่อ
เวลา 

สมาชิกมากกว่า 75% มา
ตรงต่อเวลา 

สมาชิกมากกว่า 50% 
มาตรงต่อเวลา 

สมาชิกมากกว่า 25% 
มาตรงต่อเวลา 

สมาชกิท างานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตรงต่อ

เวลา 

สมาชิกทุกคนส่งงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้แก่

สมาชิกในกลุ่มไดต้รงต่อ
เวลา 

สมาชิกมากกว่า 75% ส่ง
งานท่ีได้รับมอบหมาย

ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้ตรง
ต่อเวลา 

สมาชิกมากกว่า 50% 
ส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย
ให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้

ตรงต่อเวลา 

สมาชิกมากกว่า 25% 
ส่งงานท่ีได้รับ

มอบหมายให้แก่
สมาชิกในกลุ่มไดต้รง

ต่อเวลา 

ทีมท างานส าเร็จได้ตาม
เวลา 

ทีมส่งงานได้ทันภายใน
เวลาที่ก าหนด 

ทีมส่งงานช้ากว่าก าหนด 1 
วัน 

ทีมส่งงานช้ากว่าก าหนด 
2 วัน 

ทีมส่งงานช้ากว่า
ก าหนดมากกว่า 2 วัน 

สมาชกิในทีมมีความ
เคารพซ่ึงกันและกัน 

สมาชิกทุกคนในทีมรับ

ฟังความคิดเห็นซึ่งกัน

และกันเป็นอย่างด ี

 

มีข้อโต้แย้งระหว่างสมาชิก
ในทีมด้วยความสุภาพแต่
สามารถหาข้อสรุปร่วมกัน

ได ้

มีข้อโต้แย้งระหว่าง
สมาชิกในทีม มีการใช้

ถ้อยค าที่ไมสุ่ภาพ แต่ยัง
สามารถหาข้อสรุป

ร่วมกันได ้

มีข้อโต้แย้งระหว่าง
สมาชิกในทีมค่อนข้าง
รุนแรง แต่สามารถ

ยอมรับข้อสรุปที่เป็น
เสียงส่วนใหญ่ในทีมได ้
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๙ 
 

 
(๒)  การให้เกรด และ การตัดสินผล 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการประเมิน นักศึกษาจะได้รับเกรดตามที่ระบุตามตารางด้านล่าง การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์จะประเมินผลตามระบบการให้เกรดที่ก าหนดโดยคณะและมหาวิทยาลัย 

 
 
 

 
 

เพ่ือที่จะผ่านรายวิชานี้ นักศึกษาต้องได้รับเกรดอย่างน้อย S 
 
(๓) การสอบแก้ตัว (ถ้ารายวิชาก าหนดให้มีการสอบแก้ตัว) 
      รายวิชานีไ้ม่มีการสอบแก้ตัว 

 
๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

หากนักศึกษาต้องการขออุทธรณ์ต่อรายวิชาจะสามารถกระท าได้โดยยืน่เร่ืองขออุทธรณ์ต่อ 
งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๒๗๒ ถนนพระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทร. ๐๒–๒๐๑–๕๐๕๐ ถึง ๐๒–๒๐๑–๕๐๕๔ 

หากข้ออุทธรณ์มีมูลเหตุอันควรให้พิจารณา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะพิจารณาข้ออุทธรณ์และแจ้งผลการ
พิจารณาให้นักศึกษาทราบ 
 

  

    ระดับคะแนน     สัญลักษณ์ 
80-100                  O 

             50-79                  S 
             0-49                  U 
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๑๐ 
 

 
หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 

๑) Lehninger, A. L., Nelson, D. L., & Cox, M. M. (2000). Lehninger principles of biochemistry. 
New York: Worth Publishers. 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑) เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย และชัยรัตน์ วงศ์จินดานนท์. (๒๕๕๘). พรีเซนต์ขั้นเทพ: ซีเอ็ดดูเคชั่น จ ากัด 

(มหาชน)  

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
๑)  Internet 
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๑๑ 
 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ประเมินจากแบบประเมินรายวชิา โดยแยกเปน็การประเมินอาจารย์ผูส้อนและการประเมินภาพรวมของรายวิชา ซึ่ง

นักศึกษาสามารถเข้าประเมินไดผ้่านระบบการประเมินผลออนไลน์ 
 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  

การประเมินจากแบบประเมินรายวิชา โดยมุง่เน้นที่ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักศึกษา 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

รวบรวมความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ระบุปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวทางแก้ไข เพื่อ
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรับเทคนิคการสอนและเนื้อหา ส าหรับการสอนในคร้ังถัดไป 

 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวชิา 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  ผูร้ับผิดชอบรายวิชา และ/หรือ อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท า มคอ.๕ ภายใน ๓๐ วัน และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะน ามาพิจารณาในที่ประชุม เพื่อก าหนดประเด็นที่ควรปรับปรุงในการสอนครั้งถัดไป 
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๑๒ 
 

 
ภาคผนวก 

 
ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ MU-GE Module LOs  (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

(รหัสวิชา) ............. ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (MU-GE LOs) 
MLO1 MLO2 MLO3 MLO4 MLO5 MLO6 MLO7 MLO8 MLO9 

CLO1 ประเมินความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูลที่ค้นคว้ามาและความ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้อ้างอิงและ
สามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่างถูก
กฎหมาย 

1.2 
1.3 

 3.1   6.1 
6.1 

7.1   

CLO2 แยกแยะข้อเท็จจริง และค า
โฆษณาเพ่ือประโยชน์ทางการตลาด 
ออกจากข้อมูล ข่าวสาร และค า
โฆษณาในสื่อสังคมออนไลน์ที่
นักศึกษาสนใจได้ 

1.1 
1.4 

2.2 3.2   6.2 7.1   

CLO3 อภิปรายถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ และผลกระทบด้านกฏหมาย
การแชร์ต่อด้านบวกและด้านลบ หาก
ผู้บริโภคข่าวสารปฏิบัติตามข้อมูล 
ข่าวสารหรือโฆษณาที่ได้รับแชร์มา 
โดยไม่ไตร่ตรอง 

1.4  3.2   6.2 
6.3 

7.1 
7.2 

8.1  

CLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ในการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ที่
ดึงดูดผู้อ่าน และน าเสนอผลงานแบบ
ปากเปล่า เพ่ือให้กับบุคคลทั่วไป
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพท่ี
อาจจะเกิดข้ึน หากบริโภคข่าวสาร
อย่างขาดวิจารณญาณ 

1.2     6.2 
6.3 

7.2 8.1 
8.2 
8.3 

 

CLO5 ประเมินความสามารถและ
บทบาทของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน 
ในระหว่างท างานร่วมกัน เพ่ือให้งาน
กลุ่มบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว 

     6.3 
6.4 

7.2 
7.3 

 9.1 
9.2 
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๑๓ 
 

 
 
 
ตารางท่ี ๒  ค าอธิบาย MU-GE LOs และ Sub LOs ทีร่ายวิชารับผิดชอบ 

MU-GE LOs Sub LOs 
MLO1 create & construct an argu-
ment effectively as well as iden-
tify, critique and evaluate the logic 
& validity of arguments 

1.1 identify concepts related to the context of learned issues/topics 

1.2 demonstrate ICT literacy: use appropriate technology to find, 
evaluate, and ethically use information  

 1.3 collect, analyze, synthesize data, & evaluate information and  
ideas from multiple sources relevant to issues/problems 

 1.4  synthesize information to arrive at logical reasoning  

MLO2 Select & use techniques 
and methods to solve open-
ended, ill-defined and multistep 
problems 

2.2  make judgement & decision through correct analysis, inferences, 
and evaluations on quantitative basis and multiple perspectives 
 

MLO3 acquire specific strategies & 
skills within a particular discipline 
and adapt them to a new prob-
lem or situation 

3.1  connect, synthesize and/or transform ideas or solutions within  
      a particular framework 

3.2  integrate alternative, divergent, or contradictory perspectives or   
      ideas in the solution of a problem or question 

MLO6 act autonomously within 
context of relationships to others, 
law, rules, codes, and values 

6.1 demonstrate an understanding of the principles upon which sus-
tainable ecosystems and societies are built 
6.2 identify the national & global challenges associated with current 
economic, political, and social systems 
6.3  exhibit characteristics of responsible citizenship 

6.4  work effectively in diverse team (and multi-cultural settings) 

MLO7 apply ethical frameworks 
or principles and consider their 
implications in his/her decision-
making and interacting with others 

7.1  identify ethical issues and recognize different viewpoint and  
      ideologies  
7.2  guide & lead others 

7.3  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,    
      and respect diversity   

8.1  apply principle of ethical leadership, collaborative engagement,   
and respect diversity   
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๑๔ 
 

MLO8 use a variety of means/ 
technologies to communicate ef-
fectively and purposefully-  e.g., 
share information/ knowledge, ex-
press ideas, demonstrate or create 
individual & group product, etc 

8.2  prepare a purposeful oral presentation designed to increase  
      knowledge, to foster understanding, or to promote change in the  
      listeners’ attitudes, values, beliefs, or behaviors. 
8.3  prepare written documents to express ideas/solutions using  
      different writing technologies, and mixing texts, data, and images. 

MLO9 collaborate and work ef-
fectively as part of a student 
group/team member to arrive at 
the team shared-goals in time 

9.1  collaborate effectively with others as a responsible team  
      member to achieve team goals in time 
9.2  interact with others respectfully, whether as a team member or  
      leader, to create a productive teamwork 

 


