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บทน า 
 ศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2001-2100, พ.ศ. 2544-2643) เป็นยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างมีอยู่
อย่างไม่จ ากัดเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท าให้สามารถก้าวข้ามพรมแดนไปได้ทุกมุมโลก ส่งผลให้การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่กว้างขวาง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาจากเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skills) โดยกรอบการเรียนรู้เน้นสร้างใหผู้เ้รียนเกิดทักษะ 3 ด้าน คือ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะ และทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อบูรณการกับความรู้ในกลุ่มวิชาหลัก ซึ่งการที่ผู้เรียนจะสามารถ
เรียนรู้โดยใช้ทักษะดังกล่าว ผู้สอนจ าเป็นต้องวางแผนการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบสนับสนุน 4 ส่วน คือ มาตรฐานการเรียนรู้และการ
ประเมินผล หลักสูตรและวิธีการสอน การพัฒนาวิชาชีพ และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 

 
 

 
(ท่ีมา: แนวทางจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21: ส านักบริการงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ.) 



2 

ส่วนที่ 1 ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcome) 

ส าหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
   1. ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระวิชาหลัก (Core Subjects) ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ภาษาสากลต่างๆ ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การปกครองและสิทธิหน้าที่พลเมือง ซึ่งในประเทศไทยได้การจัดหลักสูตรตั้งแต่การศึกษาขั้น
พืน้ฐานได้ค่อนข้างครอบคลุม และมีการเพิ่มความลุ่มลึกในเนื้หาแต่ละสาระในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับมัธยมศึกษา  
   2. ผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะ  

2.1 Global Awareness ความตระหนักเกี่ยวกับโลก คิดเช่ือมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ รอบตัวบนโลกใบนี้ว่ามีความสัมพันธ์กัน 
มิได้แยกจากกัน การกระท าใดๆ ก็ตามไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อย หรือเรื่องใหญ่ๆ ต่างก็เกิดผลกระทบต่อความเป็นไปในโลก 

2.2 Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy มีความเข้าใจและรู้แนวทางการจัดการด้าน
การเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ จนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตได้ 

2.3 Civic Literacy เข้าใจและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี รู้จักท าหน้าที่และรับผิดชอบในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมที่จะ
ช่วยกันท าให้บ้านเมืองสงบสุขและเข้มแข็ง 

2.4 Health Literacy เข้าใจและสามารถด าเนินชีวิตให้เป็นผู้มีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี เช่น การรู้จัก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รู้จักออกก าลังกาย รู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัย 

2.5 Environmental Literacy เข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านสิ่งแวดล้อม มีจิตส านึกที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตนในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยท าให้อยู่ในสภาพท่ีดี เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของทุกคน 
   3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ  
      3.1 Learning and Innovation Skills ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวก าหนดความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่ โลก
การท างานท่ีมีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ประกอบด้วย  

1) Critical Thinking การคิดแบบมีวิจารณญาณ • รู้จักใช้เหตุผลในการท าความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ • ตัดสินใจโดยใช้
ทางเลือกที่หลากหลาย • มองเห็นความเช่ือมโยงของสิ่งต่างๆ• วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือตอบค าถาม 

2) Communication การสื่อสาร • พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน • ใช้ ICT และจิตวิทยาเพื่อให้การสื่อสาร
บรรลุเป้าหมาย 

3) Collaboration การท างานร่วมกัน • ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ • ปรับตัวได้ดีและตัง้ใจท่ีจะให้ความร่วมมือในการท างานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

4) Creativity การสร้างสรรค์ • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน • พัฒนาแนวคิดใหม่อยู่เสมอๆ • เปิดรับมุมมองที่แตกต่าง 
       3.2 Information, Media and Technology Skills ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่าง  มีวิจารณญาณ
และปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ประกอบด้วย 

1) Information Literacy ความเข้าใจและใช้เป็นในด้านข้อมูลข่าวสาร • แสวงหาและเข้าถึงสารสนเทศอย่างเหมาะสม
สามารถประเมินสารสนเทศและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ • มีจริยธรรมในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ • สามารถรับสาร
ที่แตกต่างกันออกไปตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ค่านิยม และความเช่ือ 

2) Media Literacy ความเข้าใจและใช้เป็นในด้านสื่อ • ผลิตหรือเลือกสื่อได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย คุณลักษณะและหลักการใช้งาน 

3)  Information and Communications Technology Literacy ความเข้ า ใจและปฏิบัติ เป็นในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร • ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือสื่อสาร หรือระบบเครือข่ายอย่างเหมาะสม • ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
ค้นคว้า จัดเตรียมจัดการ ประเมิน และสื่อสาร • มีจริยธรรมในการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ 
       3.3 Life and Career Skills ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการด ารงชีวิตและท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ ผู้เรียน
จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
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1) Flexibility and Adaptability ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว • ปรับตัวเข้ากับบทบาทและความ
รับผิดชอบท่ีแตกต่างกันได้ • ท างานภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนการปรับความเร่งด่วนในการท างานได้ 

2) Initiative and Self-direction การริเริ่มและการก ากับดูแลตนเอง • ก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ของตนเองได้ • 
พัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความรู้ความช านาญเพื่อขยายขอบเขตการเรียนรู้และโอกาสที่จะท าให้เกิดความเช่ียวชาญ • แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจที่จะมีกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3) Social and Cross-cultural Skills ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม • ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ • ยกระดับความรู้ความคิดของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม • อยู่ร่วมกับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ และสามารถใช้ความแตกต่างมา
ช่วยสร้างนวัตกรรมและคุณภาพของงาน 

4) Productivity and Accountability การมีผลงานและความรับผิดชอบ • วางแผนงานอย่างมีคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมาย
เพื่อสร้างคุณภาพของงานภายในเวลาที่เหมาะสม • มีความรับผิดชอบที่ดีในการท างาน เช่น การตรงต่อเวลา การท างานท่ีได้รับมอบหมาย
เสร็จตามก าหนด 

5) Leadership and Responsibility ภาวะผู้น าและหน้าที่รับผิดชอบ • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถโน้มน้าวและช้ีน าให้งาน
บรรลุเป้าหมาย • กระตุ้นความสามารถของผู้ร่วมงานให้ท างานตามเป้าหมาย • แสดงออกถึงความรับผิดชอบท่ีมีต่อส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน 
 

ส่วนที่ 2 ระบบสนับสนุนการศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 (Support Systems) 
การทีผู่้เรียนจะบรรลุผลการเรียนรู้ดังกล่าวมาทั้งหมดจะต้องอาศัยระบบสนับสนุน (Support Systems) 4 ระบบประกอบด้วย 

A. Standards and Assessments ด้านมาตรฐานและการประเมินผล  
    มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

1. การใช้ข้อมูลจริงจากกระบวนการสังเกตตั้งประเด็นค า ถามจากแหล่งเรียนรู้ ชุมชนเชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา  
2. การบูรณาการความรู้ และลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาสาระ  
3. การสร้างทักษะการสืบค้น รวบรวมความรู้  
4. การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าแบบผิวเผิน  
5. การสร้างความเชี่ยวชาญตามความถนัดและสนใจให้เกิดกับผู้เรียน  
6. การใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง  

     การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 
1. สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ (ความรู้ ความถนัด ทัศนคติต่อวิชาชีพ)  
2. น าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมาปรับปรุงการแก้ไขงาน (เครื่องมือวัดผลความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ) 
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (คลังข้อสอบทีร่ะบุตัวช้ีวัดระบุพฤติกรรม) 

B. Curriculum and Instruction ด้านหลักสูตรและวิธีการสอน  
1. มุ่งเน้นการสอนเชิงสหวิทยาการ ความรู้ที่ได้จากหลายสาขาวิชาประกอบกัน  
2. สร้างโอกาสที่จะบูรณาการความรู้ข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-
based Learning)  
3. สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจาก
การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)  
4. บูรณาการแหล่งเรียนรู้จากภายนอกตามกระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning 

C. Professional Development ด้านการพัฒนาวิชาชีพให้แก่ครูและผู้บริหาร  
1. ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ  
2. ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย  
3. ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการแก้ปญัหา การคิดแบบ มีวิจารณญาณ  
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4. สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรปูแบบการเรยีน สตปิัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัว ผู้เรียน และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผล
ต่อคุณภาพของผู้เรียน  
5. พัฒนาความสามารถให้สูงข้ึน เพื่อสามารถจดัประสบการณ์ทางการเรยีนไดเ้หมาะสมกับบริบททางการเรยีนรู้  
6. ประเมินผู้เรยีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรยีนรู้  
7. แบ่งปันความรู้ โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสาร รวมถึงสื่อสังคมคมออนไลน์ต่างๆ  

D. Learning Environments ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้  
1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสมและเอื้อให้เกิดความอยากเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถค้นหาได้ด้วยตนเอง  
2) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยจัดระบบทีเ่ชื่อมโยงความรู้หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับแหล่งความรู้อื่นต่างๆ  
3) จัดการเรียนรู้จากจากสิ่งท่ีปฏิบัติ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากโครงงาน 
4) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีการปรับปรุง
หลักสูตรล่าในปีการศึกษา 2559 มีหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจ านวน 147 หน่วยกิต (เกณฑ์สภาเทคนิคการแพทย์ก าหนดหน่วยกิตไม่น้อย
กว่า 130 หน่วยกิต) คณะมีการรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2552 นับถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2561) หลักสูตรฯ มีนิสิตจ านวน 10 รุ่น  
และมีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วจ านวน 6 รุ่น ซึ่งผลการเรียนเฉลี่ยของนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่นอยู่ในช่วง 2.25 - 2.50 และผล
การสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด (2558-2560) เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 44.44 ซึ่งมี
แนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ายังต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของสภาเทคนิคการแพทย์ (ร้อยละ 60) เพื่อให้นิสิตช้ันปสีุดท้ายมี
ผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสัดส่วนที่สูงขึ้นจึงต้องมีการพัฒนาการจัดการเรียนโดยสอนให้เข้มข้น 
และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิตที่รับเข้าศึกษาซึ่งส่วนใหญ่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและพัฒนาใหม้ีทักษะในหลาย
ด้านที่จ าเป็นที่จะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านคลงัข้อมูลความรู้ที่มีอย่างไม่จ ากัดจากเทคโนโลยทีางการสื่อสารในปัจจบุนั
ที่เช่ือมโยงคลังความรู้ต่าง ๆ จากทั่วโลกผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท ทางคณาจารย์คณะฯ จึงร่วมก าหนดแนวทางในการวางรูปแบบ
จากหลักการการเรียนรู้พื้นฐานดงันี้ 

1. การเรียนรู้ต้องมีเป้าหมาย มีกรอบการเรียนรู้ มหีัวข้อท่ีชัดเจนเพื่อสามารถมุ่งไปยังประเด็นหลักได้อย่างถูกต้อง 
2. การเรียนรู้สิ่งใหม่นั้นต่อยอดจากความรู้เดิม ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือหากผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอเพื่อให้

สามารถเช่ือมโยงข้อมูลและความคิดใหม่ๆ ได้ 
3. การสอนแนว ขั้นตอน หรือหลักในการคิดเป็นสื่อกลางที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ให้ลึกซึ้งขึ้น 
4. การเรียนรู้ในช้ันเรียนเป็นเรื่องทางสังคม ผู้สอนควรสร้างโอกาสในการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุน 

ผู้สอนจึงควรให้คุณค่ากับการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เคารพความคิด ค าถาม และสิ่งที่ผู้เรียนท าในช้ันเรียน และสนับสนุนให้
ผู้เรียนแสดงความคิด ค าถามและการคาดคะเนของตนเอง 

5. ทัศนคติมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ ผู้สอนจึงควรช่วยให้ผู้เรียนรู้ถึงทัศนคติของตนเองและให้เข้าใจว่าทัศนคติเหล่านั้นมีผลต่อการ
เรียนรู้อย่างไร 

6. การประเมินเพื่อค้นหาความสนใจ ความชอบของผู้เรียน มีส่วนส าคัญในการก าหนดรูปแบบการสอนที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้แก่
ผู้เรียนแต่ละคน  

7. การสะท้อนผลการประเมินไปยังผู้เรียนอย่างท่วงทีเป็นมิตรอย่างต่อเนื่องมีส่วนส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้
ของตนเอง 

8. ผู้เรียนจะแสดงออกว่ามีความเข้าใจเมื่อสามารถประยุกต ์ดัดแปลงสิ่งท่ีเรียนรู้เข้ากับสถานการณแ์ละปัญหาใหม่ 
9. การน าเทคโนโลยีทางการศึกษาสมัยใหม่มาใช้ในช้ันเรียนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสมัยใหม่ เช่น Kahoot, ต าราเสมือน

จริง (Augmented Reality (AR) book) 



5 

รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนิสิตคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 จากการจัดท าแผนพัฒนาผลการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 
2561 เพื่อใหน้ิสิตที่ส าเร็จการศึกษาสามารถสอบผ่านได้มากข้ึน ทางคณะฯ ได้น ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem based 
Learning (PBL) ทีส่าขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
กลุ่มวิชาชีพเกือบทุกวิชาซึ่งมีผลสัพธ์ท าให้นิสิตที่ส าเร็จการศึกษามีผลสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิค
การแพทย์มีจ านวนมากกว่าร้อยละ 95 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีผู้สอบผ่านคิดเป็นร้อยละ 100 มาปรับใช้ในการจัดการเรียนสอนจากการ
ถ่ายทอดโดยวิทยากร ดร.สุริยัน สุขติ อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ ซึ่งอดีตเคยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในระยะประมาณ 4 ปี จึงมี
ความคุ้นเคยกับลักษณะของนิสิตที่เข้าศึกษาในคณะฯ ซึ่งให้ข้อเสนอแนะว่ารูปแบบการสอนแบบ PBL มีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้กับ
นิสิตที่คณะฯได้ เนื่องใช้ได้ผลดีกับนิสิตจากส านักสหเวชศาสตร์จ านวนมากท่ีมีผลการเรียนในระดับค่อนข้างต่ า ท าให้สามารถส่งเสริมการ
เรียนรู้ได้ดี การจัดการความรู้ในครั้งนี้จึงจะน าแนวทางการจัดการเรยีนการสอนแบบ PBL ที่คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ได้เรยีนรู้จาก
วิทยากรและได้เริ่มน ามาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากลุ่มวิชาชีพในปีภาคการศึกษาที่ 2/2561 มาสรุปเพื่อให้เป็น
แนวทางในการด าเนินการส าหรับคณาจารย์ทุกท่านทีว่างแผนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนี้   

 
แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)  

 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL ที่คณะฯน ามาใช้ม ี7 ขั้นตอน ซึ่งอ้างองิตาม 

ศนูย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ซึ่งมีการเผยแพร่วีดีทัศน์ในเวบไซต์ 
https://cilt.wu.ac.th/al/detailVideoAL.php?valID=15 

 
แนวคิด 
 PBL เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นความสงสัยให้ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้เพื่อตอบข้อ
สงสัย แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มโดยการอภิปราย โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรม 7 ขั้นตอนดังน้ี   

1. ขั้นท าความเขาใจค าศัพท (Clarifying unfamiliar terms)  
2. ขั้นระบุปญหาหรือขอมูลส าคัญรวมกัน (Problem definition)  
3. ขั้นระดมสมองวิเคราะหปญหาตางๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย (Brainstorm)  
4. ขั้นวิเคราะหปญหา (Analyzing the problem)  
5. ขั้นก าหนดวัตถุประสงคการเรียนรู้ (Fomulating learning issues)  
6. ขั้นเรียนรูดวยตนเอง (Self-study)  
7. ขั้นรายงานผล (Reporting)  

 โดยลักษณะการจัดกิจกรรมจ าเป็นต้องให้เวลากับนิสิตในการค้นหาข้อมูลจึงต้องจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง (วัน) โดยในวัน
แรกจะเป็นข้ันตอนท่ี 1-5 และวันท่ี 2 เป็นขัน้ตอน 6-7  
 
แนวทางการด าเนินการจริง 
วันที่ 1  

1. อาจารย์จัดกลุ่มนิสิตผู้เรียนซึ่งควรมีขนาดประมาณกลุ่มละ 5-10 คน โดยคละนิสิตที่มีความหลากหลายทั้งด้านผลการเรียน 
การกล้าแสดงความคิดเห็น และเพศให้ใกล้เคียงกันในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปในลักษณะเดียวกัน 

2. ก าหนดให้นิสิตผู้เรียนเลือกประธาน 1 คน ซึ่งจะเป็นผู้เปิดประเด็นการแสดงความคิด การแบ่งปันข้อมูลและควบคุมการ
ด าเนินกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน และเลขานุการ 1 คน เพื่อช่วยบันทึกข้อสรุปและประเด็นต่างๆ ท่ีได้จากกิจกรรมแต่ละขั้นตอน 

https://cilt.wu.ac.th/al/detailVideoAL.php?valID=15
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3. ในแต่ละกลุ่มอาจมีอาจารย์ประจ ากลุ่ม 1 ท่านหรือมากกว่า โดยท าหน้าท่ีหลักในการช่วยเหลือประธานให้สามารถด าเนินการ
ตามขั้นตอนกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเป็นล าดับ รวมถึงช่วยควบคุมกรอบปัญหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในหัวข้อปัญหานั้นๆ 
ช่วยสรุปเสริมประเด็นต่างๆ ที่ตกหล่นหรือต้องการเสริมในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการประเมินความร่วมมือของนิสิตเป็นรายบุคคลตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยควรมีการประเมินความร่วมมือในทุกขั้น หากในขั้นตอนใดมีนิสิตที่ไม่ได้มีส่วนร่วมควรกระตุ้นให้นิสิตดังกล่าวมีส่วนร่วม
ในขั้นตอนนั้นๆ เพือ่ให้สามารถให้คะแนนประเมินได้ครบถ้วนทุกข้ันตอน  

4. อาจารย์ผู้สอนควรระบุหัวข้อปัญหาเบื้องต้น รวมถึงให้รายละเอยีดกรอบการเรียนรู้ การแก้ปัญหาคร่าวๆ รวมถึงก าหนดวันใน
การเข้าร่วม โดยระบุใน มคอ. ซึง่แจกให้นิสิตก่อนเปิดรายวิชา เพื่อให้นิสิตมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า 

5. เมื่อถึงก าหนดวันจัดกิจกรรม อาจารย์ประจ ากลุ่มเป็นผู้เริ่มต้นน าเสนอปัญหาที่ต้องการให้นิสิตช่วยกันหาค าตอบ โดยมีการ
ช้ีแจงประเด็นปัญหาให้ชัดเจนรวมถึงให้กรอบแนวการด าเนินการหาค าตอบในเบื้องต้นซึ่งอาจมีประเด็นเพิ่มเติมนอกเหลือจาก มคอ. 

6. ประธานกลุ่มเริ่มขั้นตอน PBL ที่ 1. ขั้นท าความเขาใจค าศัพท (Clarifying unfamiliar terms) ขอความที่ปรากฎอยูในปัญหา
ใหชัดเจน โดยอาศัย ความรูพื้นฐานของสมาชิกในกลุมหรือการศึกษาคนควาจากเอกสารต าราหรือสื่ออ่ืนๆ  

7. เมื่อนิสิตทุกคนเข้าใจค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ประธานน าสู่ ขั้นตอนที่ 2. ขั้นระบุปญหาหรือขอมูลส าคัญรวมกัน (Problem 
definition) โดยทุกคนในกลุมเขาใจปญหา เหตุการณ หรือปรากฎการณใดท่ีกลาวถึงในปญหา  

8. ประธานน าสู่ ขั้นตอนที่ 3. ขั้นระดมสมองวิเคราะหปญหาตางๆ และหาเหตุผลมาอธิบาย (Brainstorm) โดยอาศัยความรูเดิม
ของสมาชิกกลุมเป็น    การชวยกันคิดอยางมีเหตุมีผล สรุปรวบรวมความรูและแนวคิด ของกลุมเกี่ยวกับกลไกการเกิดปญหา เพื่อน าไปสู
การสรางสมมติฐานที่สมเหตุสมผลเพื่อใชแกปญหา 

9. ประธานน าสู่ ขั้นตอนที่ 4. ขั้นวิเคราะหปญหา (Analyzing the problem) เพื่ออธิบายและตั้งสมมติฐานที่เชิ่อมโยงกันกับป
ญหาตามที่ไดระดมสมองกัน แลวน าผลการวิเคราะหมาจัดล าดับความส าคัญ โดยใชพื้นฐานความรูเดิมของผูเรียน การแสดงความคิดอยาง
มีเหตุผล  

10. ประธานน าสู่ ข้ันตอนที่ 5. ขั้นก าหนดวัตถุประสงคการเรียนรู้ (Fomulating learning issues) เพื่อคนหาขอมูลที่จะอธิบาย
ผลการวิเคราะหที่ตั้งไว ผเูรียนสามารถบอกไดวาความรูสวนใดรูแลว สวนใดตอง กลับไปทบทวน สวนใดยังไมรูหรือจ าเปนตองไป คนคว้า 
เพิ่มเติม จากนั้นอาจารย์ประจ ากลุ่มให้ข้อสรุปเพื่อให้ประเด็นครบถ้วนหรือเสนอแนะลักษณะของข้อมูลที่ควรจะค้นคว้าเป็นหลัก หรือ
แหล่งข้อมูลคร่าวๆ โดยต้องเน้นย้ าว่าแหล่งข้อมูลที่ค้นมาจะต้องมีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือโดยสมาชิกในกลุ่มก่อน นอกจากนี้ควรให้ 
feedback แก่นิสิตทุกคนถึงลักษณะการให้ความร่วมมือในแต่ละขั้นตอนของนิสิตแต่ะคนเพื่อสะท้อนให้นิสิตปรับปรุงตนเอง รวมถึงการให้
ก าลังใจและค าแนะน าในการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมแก่นิสิตนั้นๆ ด้วย 

11. นิสิตแต่ละคนด าเนินการในข้ันตอนที่ 6. ขั้นเรียนรูดวยตนเอง (Self-study) ในการพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเอง โดย
การคนควารวบรวมสารสนเทศจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ การน าข้อมูลที่ค้นควา้มามาพูดคุยในกลุ่มให้เรียบร้อยก่อนน ามารายงาน
ผลในวันท่ี 2 
วันที่ 2  

1. ประธานด าเนินการในขั้นตอนที่ 7. ขั้นรายงานผล (Reporting) โดยการรายงานขอมูลสารสนเทศใหมที่ไดเขามา จากกลุมผู
เรียนน ามาอภิปราย วิเคราะห สังเคราะห ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว แลวสรุปเปนค าตอบให้ครบถว้น โดยอาจารย์ประจ ากลุ่มเป็นผู้ก ากับให้
การอภิปรายเป็นไปตามกรอบที่ก าหนดไว้ รวมถึงการเสริมประเด็นให้ครบถ้วน  

2. อาจารย์ประจ ากลุ่มสรปุคะแนนความร่วมมอืในแต่ละขั้นตอนและให้ feedback แก่นิสิตทุกคนถึงลักษณะการให้ความร่วมมอื
ของนิสิตในแต่ละขั้นตอนอีกครั้ง รวมถึงการให้ก าลังใจและค าแนะน าในการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมแก่นิสิตนั้นๆ ด้วย เพื่อสะท้อนให้
นิสิตปรับปรุงตนเองในการด าเนินกิจกรรมในรอบต่อไป  

3. เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในประเด็นการเรียนรู้อาจารย์ประจ ากลุ่มอาจจัดให้มีการสอบย่อย หรือการให้แสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นค าถามอ่ืนๆ ซึ่งสามารถน าข้อมูลจากปัญหาในครั้งน้ีมาประยุกต์เป็นค าตอบหรือแนวทางแก้ปัญหาได้   
วันที ่3 

หากมีการแบ่งกลุ่มนิสิตย่อยหลายกลุ่มเพื่อศึกษาปัญหาที่แตกต่างกันต้องมีการจัดวันให้นิสิตตัวแทนแต่ละกลุ่มที่ได้ปัญหาต่างๆ 
กัน มาน าเสนอในภาพรวมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
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ตัวอย่าง มคอ. รายวิชาที่มกีารจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

คณะเทคนิคการแพทย ์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น  

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   
SM3313 เทคโนโลยีการวินิจฉยัในโลหิตวิทยาคลินิก  

(Diagnostic Technology in Clinical Hematology) 
2. จ านวนหน่วยกิต   

2(2-0-4) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์  กลุ่มวิชาชีพ  
4.ระดับการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน  

ช้ันปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2561 
5. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

SM3312 โลหิตวิทยาทางคลินิก (Clinical hematology) 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisite)  

ไม่ม ี
7. ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้รับผิดชอบร่วม 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ทนพญ.รุ่งกาญจน ์  สังฆรักษ์  กลุ่มเรียน 101   
ผู้รับผิดชอบร่วม/ผูส้อน อาจารย์ ดร.ทนพ.ถิรวัฒน์  วรรณตุง   
   อาจารย์ ทนพ.สุทธินันท์   ชวาลชิติพร  

8. สถานที่เรียน    
ห้อง MT5410 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  
3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชาเพ่ือให้นักศึกษา 
1.1. อธิบายถึงแนวคิดและหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ร่วมในการสนับสนุนการวินจิฉัยโรคทีม่ีความผิดปกติ

ของโรคในระบบโลหิตวิทยาได ้
1.2. อธิบายถึงหลักการใช้เครื่องอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมตัิที่ใช้ในการตรวจทางโลหิตวิทยาได้ 
1.3. อธิบายถึงเทคนิคทางอณูชีววิทยาและพันธุศาสตรซ์ึ่งใช้ในการวินิจฉัยและหรือติดตามการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาได้ 
1.4. อธิบายหลักการและแนวคดิของเทคโนโลยีชนิดต่างๆ เพื่อการตรวจวินิจฉัยทางโลหิตวิทยาในปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคตได ้

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถและเกณฑ์มาตรฐานการ
ฝึกงาน พ.ศ. 2560  

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
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1. ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิด หลักการ วิธีการของเทคโนโลยีพื้นฐานและสมัยใหม่ เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติที่ใช้

สนับสนุนการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา แนวโน้มความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการรักษาโรคทางโลหิตวิทยาด้วยเซลล์ต้นก าเนิดเม็ดเลือด
และยีนบ าบัด การประกันคุณภาพการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอนต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย ปฏิบัตกิาร การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 
30 ช่ัวโมง ไม่ม ี 4 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ ตามความต้องการของนิสิตเฉพาะราย 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์ผู้สอน    E-mail address   วันและเวลาให้ค าปรึกษา 
อาจารย์ ดร.ทนพ.ถิรวัฒน์  วรรณตุง  nettirawat@gmail.com  วันจันทร์-ศุกร ์ 16.00-17.00 น. 
อ.ทนพญ.รุ่งกาญจน ์ สังฆรักษ์  rungkarnams@gmail.com  วันจันทร์-ศุกร ์ 16.00-17.00 น. 
อ.ทนพ.สุทธินันท์   ชวาลชิติพร sutthinanc@ymail.com  วันจันทร์-ศุกร ์ 16.00-17.00 น. 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ดังนี้ 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
หัวข้อการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมนิผลการเรียนรู้ 

4. มีวินัยตรงต่อเวลาและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
วิ ช า ชี พ สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม  

1. ก าหนดเวลาและความสม่ าเสมอในการเข้าช้ันเรียน 
2. ก าหนดวันและเวลาส าหรับสง่งานท่ีได้รบัมอบหมาย
อย่างชัดเจน 
3. มอบหมายงานให้จัดท า 
4. ให้แนวปฏิบัติในการจัดการสิ่งขยะและสิ่งส่งตรวจ 

1 บันทึกเวลาเข้าเรียน การขาด ลา มาสาย 
2. การส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
3. การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง 
4. ประเมินการความรู้ในการจัดการสิ่งขยะและ
สิ่งส่งตรวจ รวมถึงการสังเกตในห้องขณะมี
ปฏิบัติการ  

5. ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

1. ก าหนดข้อปฏิบัติในการสอบ 
2. ก าหนดเวลาและความสม่ าเสมอในการเข้าช้ันเรียน 
3. ก าหนดวันและเวลาส าหรับสง่งานท่ีได้รบัมอบหมาย
อย่างชัดเจน 
4. มอบหมายงานให้จัดท า 
5. ส อด แ ทรก  ส อน  แ น วก า ร ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ
จรรยาบรรณวิชาชีพในรายวิชาต่างๆ 

1. จ านวนนิสิตที่ทุจริต 
2. บันทึกเวลาเข้าเรียน การขาด ลา มาสาย 
3. การส่งงานตรงตามเวลาที่ก าหนด 
4. การส่งงานตามที่ได้รับมอบหมายทุกครั้ง 
5. ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต 
6. ประเมินการปฏิบัติตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยอาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nettirawat@gmail.com
mailto:sutthinanc@ymail.com
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2. ความรู้ 
หัวข้อการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมนิผลการเรียนรู ้

2. มีความรู้ความเข้าใจใน
ทฤษฎีและมีทักษะในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ท า ง วิ ช า ชี พ
เทคนิคการแพทย ์

1. การสอนหลายรูปแบบในรายวิชา
ต า ม ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
จุ ดประสงค์  ไ ด้ แก่  ก ารบรรยาย 
อภิปราย ฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1. การวัดผลระหว่างภาคและปลายภาคเรียน โดยการสอบ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน 
2. ประเมินการน าเสนอในช้ันเรียน 
3. การประเมินผลจากการฝึกงาน 
4. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อย 

2. การ เ รี ยนรู้ แ ละฝึ กปฏิ บั ติ จ าก
สถานการณ์จริงทั้งในห้องปฏิบัติการ 
และแหล่งฝึกหรือเชิญผู้ เ ช่ียวชาญ
เฉพาะทางมาเป็นวิทยากรพิเศษ 

1. การวัดผลระหว่างภาคและปลายภาคเรียน โดยการสอบ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน 
2. ประเมินการน าเสนอในช้ันเรียน 
3. การประเมินผลจากการฝึกงาน 
4. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มย่อย 

7. มีความรู้และความเข้าใจ
เ กี่ ย ว กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร ส น เ ท ศ ใ น ก า ร
ประยุกต์ ใ ช้ประโยชน์ ใน
วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ได้  

1. มี ก า ร เ รี ย นกา รสอน ในหั ว ข้ อ
เกี่ยวกับประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจ
วินิจฉัยและส่งเสริมสุขภาพ  
2. ม อบ ห ม า ย ง า น ให้ นิ สิ ต ศึ กษา 
ค้นคว้าเพิ่มเติม เกี่ยวกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการตรวจวินิจฉัยและ
ส่งเสริมสุขภาพในรายวิชาต่างๆ 

1. สอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ 
2. รายงานการค้นคว้าแบบรูปเล่มหรือการน าเสนอหน้าช้ัน
เรียนโดยมีการซักถามถึงหลักการและแนวคิดในการ
ประยุกต์ใช้จากอาจารย์ผู้สอนและนิสิตร่วมชั้น 
 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

หัวข้อการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมนิผลการเรียนรู้ 
1. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อใช้ในการ
สังเคราะห์การเรียนรู้หรือการแก้ไข
ปัญหาอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  

1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem-Based Learning 

1. ประเมินเนื้อหารายงานและการน าเสนอ
ผลการค้นคว้าและความน่าเช่ือถือ ความ
ถูกต้องในการอ้างอิงผลงานนั้น 

2. ส า ม า ร ถ คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณและเป็นระบบโดยใช้องค์
ความรู้ทางวิชาชีพและองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
ใช้ในการอ้างอิ งการให้บริการทาง
เทคนิคการแพทย์และการแก้ไขปัญหา 

1. จั ด ให้ มี ก รณี ศึ กษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บทเรียน 
2. การจัดท ารายงานค้นคว้าบทความทาง
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน 

1. ประเมินแนวคิดและข้อสนับสนุนในการ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 
2. ประเมินเนื้อหารายงานและการน าเสนอ
ผลการค้นคว้าและการอ้างอิงผลงานนั้น 

 
 
 
 
 



10 

4. ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
หัวข้อการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมนิผลการเรียนรู้ 

1. มีมนุษยสัมพันธ์ดีและยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างจากผู้อื่น  
 

1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้เรยีนไดม้ีปฏสิัมพันธ์กับบุคคลรอบตัวมากขึ้น 
เช่น การท างานเป็นทีม  ซึ่งต้องอาศัยทักษะ
การพูดคุยและการใช้จิตวิทยาในการเข้ากับ
บุคคลในกลุม่  รวมถึงการยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกต่างจากผู้อื่น และเรยีนรู้บทบาท
ผู้น า และสมาชิกทีมได้อย่างถูกต้อง 

1. การประเมินจากการแสดงออกของความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตามประสบการณ์การ
เรียนรู้และความสนใจในการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ 
การบันทึก และการให้นิสิตท าแบบประเมิน
ตนเองและประเมินเพื่อนในกลุ่ม 

2. สามารถท างานเป็นทีมในบทบาท
ผู้น าและสมาชิกทีม  
 

1. ก าหนดให้มีหัวข้อบรรยายเกีย่วกับภาวะ
ผู้น าและการจดัการ เพื่อเรียนรู้วิธกีารท างาน
เป็นทีมท้ังในบทบาทผู้น าและสมาชิกทีม  

1.ประเมินผลการเรียนรู้ในหัวข้อดงักล่าว 
 

4. มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีและผลงาน 

1. มอบหมายงานสรุปทบทวนความรู้ ค้นคว้า 
เพิ่มเตมิในรูปรายงานหรือก าหนดให้มีการ
จัดท ารายงานปฏิบัติการและส่งในช่วงเวลาที่
ก าหนด 

1. ประเมินความสมบูรณ์ชองช้ินงาน
รายบุคคล 
2. การส่งช้ินงานภายในเวลาที่ก าหนด 
3. การประเมินความรับผดิชอบของแต่ละ
บุคคลโดยสมาชิกในกลุ่ม กรณีที่มอบหมาย
เป็นงานกลุ่ม 

2. จัดปฏิบัติการซึ่งมีการทดลองทีไ่ด้รับ
มอบหมายให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด 

1. การประเมินจากผลการทดลองที่ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นโดยอาจารย ์
2. การส่งผลการทดลองภายในเวลาที่ก าหนด 

 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวข้อการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมนิผลการเรียนรู้ 
1. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
และสถิติสามารถน ามาใช้วิเคราะห์วิจัย
หรือแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานใน
สาขาวิชาชีพได้  

1. ก าหนดให้มีรายวิชาสอนเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ในการเรียนการสอน 

1. ประเมินผลการเรียนรู้จากผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ประเมินโดยการท าแบบทดสอบในช้ัน
เรียนในลักษณะการคิด ค านวณ การ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข 

2. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองการจัดเก็บ
ประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ  
 
 
 
 
 

1.มอบหมายงานที่นิสิตต้องใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ 
ร ว ม ทั้ ง ฝึ ก ใ ห้ นิ สิ ต รู้ จั ก จั ด เ ก็ บ แ ล ะ
ประมวลผลข้อมูลที่ ได้แสวงหามานั้น 
เพื่อท่ีจะน าไปใช้ให้ในการประกอบวิชาชีพ 
2. มอบหมายงานที่นิสิตต้องใช้อุปกรณ์ที่
เป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศประกอบในการน าเสนอ
ผลงานหน้าช้ันเรียน 

1.ประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาด้วย
ตนเองโดยการค้นคว้าข้อมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผ่านการสอบวัดความรู้และการน าเสนอ
หน้าช้ันเรียน 
2. ประเมินความเหมาะสมในการเลือกใช้
รูปแบบเทคโนโลยีคอมพิว เตอร์และ
สารสนเทศเพื่อการน าเสนอผลงาน และ
ความสามารถในการสื่อสารให้ผูฟ้ังสามารถ
เข้าใจในสิ่งท่ีต้องการน าเสนอ 
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หัวข้อการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ประเมนิผลการเรียนรู้ 
3. ก าหนดการสอนในรายวิชาสัมมนา ให้มี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
เอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ   

3. ประเมินอัตราส่วนของเอกสารอ้างอิงที่
เป็นเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษที่ ใ ช้
ประกอบความรู้ ในการน าเสนอผลงาน 
พร้อมทั้งสอบซักถึงความเข้าใจในเนื้อหา
ของเอกสารทางวิชาการนั้นๆ 

3. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดการฟังการอ่าน
การเขียน และการน าเสนอ 
 
 

1. มอบหมายให้ท ารายงานและน าเสนอผล
การวิเคราะห์ กรณีศึกษา และการวิจัยใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

1.ประเมินความสามารถในการพูด อ่าน 
เขียนและการน าเสนอ โดยการสังเกตและ
ตอบค าถาม 
2.ประเมินจากความสามารถในการอ่าน 
วิเคราะห์และการน าเสนออย่างเข้าใจ 
3.สอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ 

4. ส า ม า ร ถ อ่ า น เ อ ก ส า ร วิ ช า ก า ร
ภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ  
 

2. มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้มี
การศึกษาเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษ
และน าเสนองาน  

1. ประเมินจากความสามารถในการอ่าน 
วิเคราะห์และการน าเสนอเอกสารวิชาการ
ภาษาอังกฤษอย่างเข้าใจ 
2. สอบวัดความรู้โดยใช้ข้อสอบ 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้สอน 

1 

7 ม.ค.62 

แนะน ารายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางโลหิตวิทยา 
1: เทคโนโลยีการวินิจฉัยตัวอ่อนก่อนการผสมและการประยุกต์ 
(Technical Applications of Preimplantation Genetic 
Diagnosis: PGD) 
- หลักการและขั้นตอน In vitro Fertilization (IVF) Ovulation 

induction, Oocyte retrieval,  Sperm    preparation 
Intracytoplasmic sperm injection, Embryo transfer 
Embryo transplantation, Embryo pregnancy 

- Preimplantation Genetic diagnosis (PGD)  
- Principle, Indication, Procedure Type of Testing, 

Technical Application for PGD, FISH (Fluorescent in 
situ hybridization) Comparative Genetic Hybridization 
(CGH), DNA microarray 

- เทคโนโลยีช่วยการเจรญิพันธ์ุ (Assisted Reproductive 
Technologies;ART) 

• การผสมเทียม หรือ การฉดีอสุจเิข้าสู่โพรงมดลูก
โดยตรง (Intra-Uterine Insemination – IUI) 

 
 
 
2 
 
 
 
 

 

 
 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
 

อ.รุ่งกาญจน ์
 
 

อ.ดร.ถิรวัฒน์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้สอน 

• การท าเด็กหลอดแก้ว หรือ การปฏิสนธินอกร่างกาย 
(In Vitro Fertilization: IVF) 

• Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT) 

• Zygote Intrafallopian Transfer (ZIFT) 

• Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI) 
นิสิตสรุปสาระส าคัญและค้นคว้ าข้อมูล เพิ่ ม เติม โดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 

2 

14 ม.ค.62 

2: หลักการของเคร่ืองวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติ (Automated 
Blood Cell Analyzer: Principles) และ การแปลผลและ
วิเคราะห์ผลจากเคร่ืองนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Interpretation 
and Analysis of Automated Blood Cell Analyzer 
Parameters) 
- วิวัฒนาการของเครื่องวิเคราะห์เมด็เลือดอตัโนมตั ิ
- หลักการของเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัต ิ
- Electrical Impedance, Light Scattering 
- ระบบการจับสญัญาณจากเซลล์โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
- หลักการวิเคราะห์แตล่ะ Parameters โดยเครื่องอัตโนมตัิ 

(RBC, Platelets and WBC) 
- การแยกชนิดของเซลล์เมด็เลือดขาวโดยระบบ 3-part 

differential count และ 5-part differential count  
- Histogram และ scattergram 
- สัญญาณ Flags 
- ความส าคญัของ Parameters ต่างๆ ที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์

เม็ดเลือดอัตโนมัตคิวามสมัพันธ์ระหว่างค่า Parameters ชนิด
ต่างๆที่ไดจ้ากเครื่อง 

- การน ามาใช้ประโยชน์ทางคลินิก 
- ประโยชน์ของเครื่องวิเคราะหเ์ม็ดเลือดอัตโนมัต ิ
- การแปลผลสัญญาณ Flag 
- หลักการอ่านและแปลผล histogram และ scattergram 
- นิสิตแบ่งกลุม่ วิเคราะห์ผลค่า parameters ต่างๆ จากเครื่อง

วิเคราะหเ์ม็ดเลือดอัตโนมตั ิ
นิสิตสรุปสาระส าคญัและค้นคว้าขอ้มูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 

2 บรรยาย 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 

อ.ดร.ถิรวัฒน์ 
 

3 

21 ม.ค.62 

3: การเชื่อมโยงผลจากเคร่ืองวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติกับสไลด์
เลือด I (Correlation Between Automated Analyzed 
Parameters and Blood SmearI) 
วิเคราะหผ์ลจากเครื่องวิเคราะห์อตัโนมัติกับสไลดเ์ลือด 
- การศึกษาภาวะโลหิตจาง 

2 บรรยาย 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 

อ.รุ่งกาญจน ์



13 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้สอน 

- การศึกษาภาวะติดเชื้อ 
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
- ความผิดปกติของเกลด็เลือด 
- สรุปการตรวจพบความผดิปกติทางห้องปฏิบัติการทางโลหิต

วิทยา ข้อสังเกต และแนวทางปฏบิัติที่ถูกต้อง 
นิสิตแบ่งกลุม่ ศึกษากรณีศึกษาการเช่ือมโยงผลจากเครื่องวิเคราะห์
อัตโนมัติกับสไลดเ์ลือด 

น าเสนอการ
วิเคราะห์

ความสัมพันธ์
ของค่า 

parameters 
 

4 

28 ม.ค.62 

4: การเชื่อมโยงผลจากเคร่ืองวิเคราะห์เม็ดเลือดอัตโนมัติกับสไลด์
เลือด II (Correlation Between Automated Analyzed 
Parameters and Blood Smear II) 
วิเคราะหผ์ลจากเครื่องวิเคราะห์อตัโนมัติกับสไลดเ์ลือด 
- Red blood cell agglutination  
- Cold agglutination  
- Glucose infusion 
- Lipid in a patient with liver disease  
- Thalassemia trait  
- Dual deficiency anemia  
- Post-transfusion  
- Nucleated red cells 
- Malaria 
- สรุปการตรวจพบความผดิปกติทางห้องปฏิบัติการทางโลหิต

วิทยา ข้อสังเกต และแนวทางปฏบิัติที่ถูกต้อง 
นิสิตแบ่งกลุม่ ศึกษากรณีศึกษาการเช่ือมโยงผลจากเครื่องวิเคราะห์
อัตโนมัติกับสไลดเ์ลือด 

2 บรรยาย 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
น าเสนอการ
วิเคราะห์

ความสัมพันธ์
ของคา่ 

parameters 
 
 
 
 

 

อ.รุ่งกาญจน ์

5 

4 ก.พ. 62 

5: เคร่ืองตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือดและการท างานของ
เ ก ล็ ด เ ลื อ ด (Automated Coagulometerand Platelet 
Function Testing in Hematology) 
เครื่องตรวจปจัจัยการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัต ิ
- วิวัฒนาการของเครื่องตรวจปัจจัยการแข็งตัวของเลือด 
- หลักการของเครื่องในการวิเคราะห์ Fibrin Clot Formation  
- Visual Detection  
- Electromechanical Detection 
- Photo-Optical Detection 
- ความถูกต้องและแม่นย าของเครื่องวิเคราะห์แต่ละชนิด 
- หลักการและปฏิกิริยาที่ใช้ในการวเิคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของ

เลือด 
- การควบคมุคณุภาพของเครื่องวิเคราะห์ปัจจัยการแข็งตัวของ

เลือด 
เครื่องตรวจการท างานของเกล็ดเลือด 

2 บรรยาย 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
 
 
 
 
 

 

อ.ดร.ถิรวัฒน์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้สอน 

- วิวัฒนาการของเครื่องตรวจการท าหน้าท่ีของเกล็ดเลือด 
- หลักการของเครื่องในการตรวจวเิคราะห ์
- ความถูกต้องและแม่นย าของเครื่องวิเคราะห์แต่ละชนิดหลักการ

และปฏิกริิยาที่ใช้ในการวิเคราะห ์
- การควบคุมคณุภาพของเครื่องตรวจวิเคราะห์หน้าท่ีของเกล็ด

เลือด 
นิสิตสรุปสาระส าคญัและค้นคว้าขอ้มูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 

6 

11 ก.พ.62 
 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning)  

โดยแบ่งกลุ่มย่อยวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ 1 การคัดกรองและ
วินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย และ ปัญหาที่ 2 การศึกษา pedigree ของ
ครอบครัวที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย 
6: เทคโนโลยีการตรวจคัดกรองและวินจิฉัยโรคธาลัสซีเมีย 
(Screening and Diagnostic Technology for 
thalassemia) 

- ชนิดของความผิดปกติที่พบในโรคธาลัสซเีมีย 

- เกณฑ์การประเมินโรคธาลัสซเีมีย 

- หลักการของชุดตรวจคัดกรองโรคธาลัสซเีมีย OF, DCIP, A2/E 
Microcolumn, Hb H inclusion staining, F cell 

- การอ่านผลและแปลผลการตรวจคัดกรองโรคธาลสัซีเมยี 

- หลักการเทคนิค HPLC, LPLC, CZE ส าหรับการท า Hb typing 

- ฝึกอ่านผล Hb typing ชนิดต่างๆ รวมกับผล RBC indices 
7: เทคโนโลยีทางอณูชีววิทยาในการตรวจความผิดปกติของ
ยีนธาลัสซีเมีย (Molecular technique for detection and 
identification of thalassemia Genes) 

- ชนิดของความผิดปกติทางอณูพันธุศาสตร์ที่พบในโรคธาลัสซี
เมีย 

- เทคนิค PCR ในการตรวจความผิดปกติของยีน globin.  
1. Conventional PCR and Gel electrophoresis  

1.1. Gap-PCR for gene deletional detection  
1.2 Multiplex Gap-PCR  
1.3. Allele specific PCR (ASPCR) 

2. Real-Time PCR with Dissociation Curve Analysis  
2.1 Relative Quantitative PCR with probe for 
alpha and beta  
2.2 Real-time Gap PCR 
2.3 Reverse Dot Blot Hybridization (RDB) 

2 PBL 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
 

อ.ดร.ถิรวัฒน์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้สอน 

2.4 DNA Sequencing 

- ศึกษา pedigree ของครอบครัวทีม่ีบุตรเป็นโรคธาลสัซีเมยี 
7 

18ก.พ.62 
 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning)  

- น าเสนอผลการวิเคราะห์และข้อมูลจากการค้นคว้าเพิ่มเติมแบบ
กลุ่มย่อยและแบบกลุ่มรวมของโจทย์ปัญหาที่ 1 การคัดกรอง

และวินิจฉัยโรคธาลัสซี เมีย  และ ปัญหาที่  2 การศึกษา 
pedigree ของครอบครัวที่มีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมีย 

- นิสิตสรุปสาระส าคัญและค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 

2 PBL 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 

อ.ดร.ถิรวัฒน์ 
 

8 

25 ก.พ.62 
 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning)  
โดยแบ่งกลุ่มย่อยวิ เคราะห์ โจทย์ปัญหาที่  3 การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ณ จุดที่ดูแลผู้ป่วย: การทดสอบทางโลหิตวิทยา และ 
ปัญหาที่  4  การประยุกต์ ใ ช้สารสนเทศทางสุขภาพและการ
ประยุกต์ใช้ 
8: การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดที่ดูแลผู้ป่วย: การทดสอบ
ทางโลหิตวิทยา (Point of Care Testing, POCT: 
Hematology testing) การประยุกต์ใช้ไบโอเซนเซอร์และ 
microarray ในการวินจิฉัยโรคทางโลหิตวิทยา (Biosensors 
and Microarray in hematology) 
- ความหมายของ point-of-care testing (POCT) 
- ประโยชน์ของ POCTในงานทางโลหิตวิทยา 
- ข้อควรค านึงถึงของการใช้เครื่องมือ 
- ตัวอย่างเครื่องมือและหลักการที่ใช้ในการท าการทดสอบ 

• Hematocrit 

• Hemoglobin level 

• Cell and platelet counts 

• Coagulation 
-    หลักการวิเคราะห์ของเครื่อง biosensor 
-    ชนิดของ biosensors 
 - Electrochemical biosensor 
 - Optical biosensor 
 - Piezoelectric biosensor 
 - Colorimetric biosensor 
- การประยุกต์ใช้ไบโอเซนเซอร์ในการวินิจฉัยโรคทางโลหิตวิทยา 
- หลักการและชนิดของ Microarray  
- Applications of Microarray Technology in Hematology 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 

PBL 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
 
 
 
 

 
 
 

อ.รุ่งกาญจน ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้สอน 

9: การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางสุขภาพและการประยุกต์ใช้ 
(Health care Information Technology and its 
Application)  
- ความหมายของสารสนเทศทางสุขภาพ  
- ประเภทของข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ 
- แนวทางการคัดเลือกและเตรยีมขอ้มูลทางสุขภาพเพื่อน ามา

วิเคราะห์  
- แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางสขุภาพ  
-    การติดตามภาวะสุขอนามัยโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ  
-    การวิจัยโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ   
-    การน าเสนอข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
-    แหล่งเวบไซต์และโปรแกรมทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูและ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ 

9 
4 มี.ค. 62 

สอบกลางภาค: บรรยาย 1-8    เวลา 13.00-15.00น.  
 อ.ดร.ถิรวัฒน์ 

อ.รุ่งกาญจน ์
10 
 

11 มี.ค.62 
 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning)  

- น าเสนอผลการวิเคราะห์และข้อมูลจากการค้นคว้าเพิ่มเติม
แบบกลุ่มย่อยและแบบกลุ่มรวมของโจทย์ปัญหาที่ 3 การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการ ณ จุดที่ดูแลผู้ป่วย: การทดสอบทางโลหิต
วิทยา และ ปัญหาที่ 4 การประยุกต์ใช้สารสนเทศทางสุขภาพ
และการประยุกต์ใช้ 

- นิสิตสรุปสาระส าคญัและค้นคว้าขอ้มูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 

2 
 

PBL 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
 
 

 

อ.รุ่งกาญจน ์

11 
 

18 มี.ค. 62 

10: การประกันคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอกในงานโลหิตวิทยา  
(Quality Assurance, Internal Quality Control (IQC) and 
External Quality Assessment (EQA) in Hematology) 
- นิยามของการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 
- มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์กบัการประกันคุณภาพทาง

ห้องปฏิบัติการโลหติวิทยา 
- ลักษณะของห้องปฏิบัติการชันสตูรโรคทีม่ี Good Lab. 

Practice  
- ระโยชน์ของการประกันคณุภาพทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 
- การควบคุมคณุภาพภายในห้องปฏิบัติการ (Internal Quality 

Control: IQC) ห้องปฏิบตัิการโลหิตวิทยา 
- การประเมินคณุภาพโดยองค์กรภายนอก (External Quality 

Assessment: EQA) ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 

2 
 
 
 

 

บรรยาย 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตวัเอง 
 
 

 

อ.รุ่งกาญจน ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้สอน 

- การควบคุมคณุภาพในขั้นตอนก่อนและหลังการตรวจ
วิเคราะห์(Proficiency Surveillance) ในงานโลหิตวิทยา 

- การปรับมาตรฐานของวิธีการทดสอบ (Method 
Standardization) 

- เอกสารคณุภาพส าหรับงานประกนัคุณภาพทางโลหิตวิทยา 
- การจัดการเรยีนรู้แบบใช้ปัญหาเปน็ฐาน (Problem-Based 

Learning) น าเสนอผลการวิเคราะห์และข้อมลูจากการค้นคว้า
เพิ่มเตมิแบบกลุม่ย่อยและแบบกลุม่รวมของโจทย์ปญัหาที่ 5 
และ 6 

นิสิตสรุปสาระส าคญัและค้นคว้าขอ้มูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 

12 
 

25มี.ค. 62 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning)  
โดยแบ่งกลุม่ย่อยวิเคราะหโ์จทย์ปญัหาที่ 5 การรักษาโรคทางโลหิต
วิทยาด้วยเซลลต์้นก าเนิด และ ปญัหาที่ 6 การศึกษาโครโมโซมและ
พันธุศาสตร์ในโรคทางโลหิตวิทยา  
11: การรักษาโรคทางโลหิตวิทยาด้วยเซลล์ต้นก าเนิด (Stem 
Cell Therapy in Hematological Diseases) 
- Pluripotent Stem Cell 
- Totipotent Stem Cell 
- ต้นก าเนิดของเซลลต์้นก าเนิดชนิดต่างๆ 
- การพัฒนาและเจรญิของเซลล์ต้นก าเนิดในร่างกาย 
- การเจรญิทดแทนเซลล์ที่สึกหรอ 
- การเจรญิเพื่อสร้างอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใหม่ 
- การคัดแยกเซลล์ต้นก าเนิด (กระแสเลือด, สายรก) 
- การเก็บเซลลต์้นก าเนดิ 
- การใช้เพื่อการรักษาโรค 
- ผลส าเร็จและผลข้างเคียงที่มีการศกึษา 
- แนวโน้มความส าเร็จของการรักษาในอนาคต และการศึกษา

วิจัยเกี่ยวกับ induced Pluripotent stem cells (iPS) 
12: การศึกษาโครโมโซมและพันธุศาสตร์ในโรคทางโลหิตวิทยา 
(Chromosome Study and Cytogenetic in 
Hematological Diseases) 

- Cytogenetic study (Karyotyping) 

- Fluorescence In situ Hybridization (FISH)  

- Spectral Karyotyping (SKY)  

- Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-
PCR) 

2 PBL 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
 

อ.สุทธินันท์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้สอน 

- Quantitative real - time RT-PCR (qRT-PCR) 

- ยีนหรือความผิดปกติของโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง 

- การน าเทคนิคการตรวจความผิดปกติของยีนและโครโมโซมมา
ใช้เพื่อตรวจวินิจฉัยความผิดปกติระดบัยีนในโรคมะเร็งเม็ดเลือด 

 
13 
 

1เม.ย. 62 
 
 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning)  

- น าเสนอผลการวเิคราะห์และข้อมลูจากการค้นคว้าเพิ่มเติมแบบ
กลุ่มย่อยและแบบกลุ่มรวมของโจทย์ปัญหาที่ 5 การรักษาโรค
ทางโลหิตวิทยาด้วยเซลลต์้นก าเนดิ และ ปัญหาที่ 6 การศึกษา
โครโมโซมและพันธุศาสตร์ในโรคทางโลหิตวิทยา 

- นิสิตสรุปสาระส าคญัและค้นคว้าขอ้มูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 

2 
 
 

 

PBL 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
 
 
 

อ.สุทธินันท์ 
 
 
 

 

14 
 

22เม.ย.62 
 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning)  
โดยแบ่งกลุม่ย่อยวิเคราะหโ์จทย์ปญัหาที่ 7 การศึกษาทางเคมีของ
เซลล์เมด็เลือดเพื่อการวินิจฉยัมะเร็งเม็ดเลือดขาวและเทคนคิโฟลไซ
โตเมตรีในการจ าแนกชนิดของเซลล์เมด็เลือดชนิดต่างๆ และ ปัญหา
ที่ 8 การรักษาโรคทางพันธุกรรมดว้ยยีนบ าบัด  
13: การศึกษาทางเคมีของเซลล์เม็ดเลือดเพ่ือการวินิจฉัยมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวและเทคนิคโฟลไซโตเมตรีในการจ าแนกชนิดของ
เซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ(Cytochemistry Technique for 
Leukemia Diagnosis and Flow Cytometry for Blood 
cells Differentiation) 

- การย้อมเคมีภายในเซลล์และการย้อมโปรตีนบนผิว 

- Myeloperoxidase (MPO) 

- Sudan Black B (SBB)  

- Periodic Acid Solution (PAS)  

- Esterases, Acid Phosphatase  

- Leukocyte alkaline phosphatase (LAP)  

- ความหมายของโฟลไซโตเมตร ี

- หลักการของโฟลไซโตเมตร ี

- องค์ประกอบภายในเครื่องโฟลไซโตเมตรี 

- การท างานของโฟลไซโตเมตร ี

- ความสามารถของโฟลไซโตเมตร ี

- การประยุกต์ใช้โฟลไซโตเมตร ี

- การใช้โฟลไซโตเมตรีส าหรับการจ าแนกชนิดเม็ดเลือดขาว 

2 PBL 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
 
 
 
 

 

อ.รุ่งกาญจน ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้สอน 

- การแปลผลการย้อมเคมีภายในเซลล์และการย้อมโปรตีนบนผิว
ร่วมกับการย้อม surface markers โดย flow cytometry 

14: การรักษาโรคทางพันธุกรรมด้วยยีนบ าบัด (Gene Therapy 
for Genetic Diseases) 
- What is gene therapy?  
- Type of gene therapy  
- Gene correction  
- Gene knockout Gene addition Limitation Gene 

transfer and Vectors  
- Gene Therapy in Thalassemia 
- Gene therapy in Adenosine Deaminase (ADA) 

Deficiency  
- Trend of using gene therapy in other diseases 
- CRISPR/Cas9 system 
- การประยุกต์ระบบ CRISPR/Cas9 กับตัวอ่อนของคนส าหรับ

รักษาโรคทางพันธุกรรม 
15 
 

29เม.ย.62 
 

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning)  
- น าเสนอผลการวเิคราะห์และข้อมลูจากการค้นคว้าเพิ่มเติมแบบ

กลุ่มย่อยและแบบกลุ่มรวมของโจทย์ปัญหาที่ 7 การศึกษาทาง
เคมีของเซลล์เมด็เลือดเพื่อการวินจิฉัยมะเร็งเมด็เลือดขาวและ
เทคนิคโฟลไซโตเมตรีในการจ าแนกชนิดของเซลล์เม็ดเลือดชนิด
ต่างๆ และ ปญัหาที่ 8 การรักษาโรคทางพันธุกรรมด้วยยีน
บ าบัด 

- นิสิตสรุปสาระส าคญัและค้นคว้าขอ้มูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 

2 PBL 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 
 
 
 
 

 

อ.สุทธินันท์ 
 
 
 

 

16 
 

6พ.ค. 62 

15: เทคโนโลยีการเจาะเลือดจากเส้นเลือดด า     (Venipuncture 
Technology) หลักการเคร่ืองวัดระดับบิลิรูบินในทารกแรกเกิด  
(Principle of Bilirubin Measurement for Neonates) 
เคร่ืองตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ าอัตโนมัติ (Automated 
Body fluid and Urine Analyzer) 
เทคโนโลยีการเจาะเลือดจากเส้นเลือดด า 
- การใช้แสงอินฟราเรดเพื่อหาเส้นเลือดด า 
- หลักการเครื่องเจาะเลือดอัตโนมัตจิากเส้นเลือดด า 
เครื่องวัดระดับบลิิรูบินในทารกแรกเกิด  
- ประโยชน์ในการตรวจทางโลหิตวทิยา 
- หลักการเครื่องวัดระดับบลิิรูบินในทารกแรกเกิด 

Direct spectrophotometric method (microbilirubin) 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยาย 
อภิปราย 
ถาม-ตอบ 
ศึกษาด้วย

ตัวเอง 

อ.สุทธินันท์ 
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ผู้สอน 

      Transcutaneous bilirubinometer 
เทคนิคมาตรฐานส าหรับการตรวจ ESR 
- หลักการของเครื่อง Automated ESR Analyzer 
- คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องวิเคราะห์แต่ละชนิด 
เครื่องตรวจวเิคราะห์ปัสสาวะและสารน้ าอัตโนมตั ิ
- หลักการของเครื่องAutomated Body fluid and Urine 

Analyzer 
- คุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่องวิเคราะห์แต่ละชนิด 
นิสิตสรุปสาระส าคญัและค้นคว้าขอ้มูลเพิ่มเติมโดยอ้างอิง
แหล่งข้อมูล 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

17 
13 พ.ค. 62 

สอบปลายภาค: บรรยาย 9-15    เวลา 13.00-15.00น.  
 อ.ดร.ถิรวัฒน์ 

อ.รุ่งกาญจน ์
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การประเมินผลเป็นระดับคะแนนตั้งแต่ F – A ซึ่งผู้เรียนจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้เกณฑ์การตัดเกรดใช้
วิธีอิงเกณฑ์และหรืออิงกลุ่มขึ้นกับดุลพินิจของผู้รับผิดชอบรายวิชาและคณะกรรมการวิชาการคณะฯ โดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าเรียน
มากกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธ์ิได้รับการประเมินผลในรายวิชานี้ 

 

หัวข้อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ใช้ประเมนิผลผู้เรียน ก าหนดการประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล  
1.5 การสังเกตและบันทึกพฤติกรรมดา้นคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดภาคการศึกษา 1% 

1.4 บันทึกความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และ
ความสม่ าเสมอในการเช้าเรียน  

ตลอดภาคการศึกษา 1% 

1.5 การสังเกตความซื่อสัตย์ในระหว่างสอบ 4มี.ค. 2562 
13พ.ค.2562 

1% 

1.4 การส่งงานท่ีไดร้ับมอบหมายตรงเวลา ตลอดภาคการศึกษา 1% 
1.4 สังเกตทัศนคติของนิสติที่มีต่อวิชาชีพผ่านการ

แสดงออก การพูดคุย การมีส่วนรว่มแสดง
ความคิดเห็น กับอาจารย์ประจ า และอาจารย์
พิเศษท่ีเป็นนักเทคนิคการแพทย์ทีม่ีความ
ช านาญ และประสบความส าเรจ็  

ตลอดภาคการศึกษา 1% 

1.5, 2.2, 2.7, 3.1, 
3.2 

รายงานสรุปสาระส าคัญ และผลการค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติมโดยมีการแสดงแหลง่ข้อมูล 

ตลอดภาคการศึกษา 4% 

2.2, 2.7, 5.1 ภาคทฤษฏ(ีบรรยาย) 
- สอบกลางภาค (บรรยาย 1-8) 
- สอบปลายภาค (บรรยาย 9-15) 

 
4มี.ค. 2562 
13พ.ค.2562 

80% 
42.67% 
37.33% 

3.1, 5.2 การร่วมวิเคราะห์กรณีศึกษาจากบทเรียน ตลอดภาคการศึกษา 5% 
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หัวข้อการเรียนรู้ กิจกรรมที่ใช้ประเมนิผลผู้เรียน ก าหนดการประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล  
4.1,4.2, 4.4 การประเมินประสิทธิภาพการเป็นหัวหน้าและ

สมาชิกกลุ่มงานท่ีดีโดยอาจารยผ์ูส้อนและ
นิสิตในกลุม่ 
ประเมินการเรียนรู้แบบ PBL 
 

11ก.พ.2562 
25ก.พ.2562 
11 มี.ค. 2562 

1% 

2.1,5.1, 
5.2,5.3,5.4,5.5 

การน าเสนอผลการค้นคว้างานท่ีได้รับ
มอบหมาย 
ประเมินการเรียนรู้แบบ PBL 

18ก.พ.2562 
11 มี.ค. 2562 
18 มี.ค. 2562 

5% 

 รวม  100 % 
 

3. เกณฑ์การประเมิน  
ระดับผลการเรียน คะแนนร้อยละ ระดับผลการเรียน คะแนนร้อยละ 

A 80-100 C 60-64 
B+ 75-79 D+ 55-59 
B 70-74 D 50-54 
C+ 65-69 F น้อยกว่า 50 

หมายเหตุ 
1) นิสิตจะต้องมีเวลาเรยีนไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธ์ิสอบ โดยการเข้าช้ันเรียนช้ากว่า 15 นาที ถือว่า “สาย” การเข้าช้ัน

เรียนช้ากว่า 30 นาที ถือว่า “ขาด” การเข้าช้ันเรียนสาย 2 ครั้ง ถือว่า “ขาด 1 ครั้ง” 
2) นิสิตมเีวลาเขา้ช้ันเรียนไม่ถึง 80% หรือทุจริตในการสอบ = F 
3) ในกรณีที่ไม่สามารถให้ค่าระดับขัน้เป็นไปตามเกณฑ์ได้ จะพิจารณาเกณฑ์การประเมินแบบอิงกลุม่ตามความเห็นชอบของ

วิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ชื่อต าราและเอกสารหลักที่ใชใ้นการเรียนการสอน 

1.1 เอกสารประกอบการสอนที่จัดเตรยีมและรวบรวมโดยคณาจารยผ์ู้ร่วมสอน 

1.2 คู่มือปฏิบัติการที่จัดเตรยีมและรวมรวมโดยคณาจารย์ผูร้่วมสอน 

2.ชื่อเอกสารอ่านประกอบ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/แหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ท่ีนิสิตควรอ่านเพ่ิมเติม 

2.1 Harmening DM (1997). Clinical Hematology and Fundamentals of Hemostasis (3rd edition). Philadelphia, FA 

Davis Company. 

2.2 Provan D (2000). Molecular Haematology.  Oxford, Blackwell Science, Ltd. 

2.3 Chanarin I (Editor) (1989). Laboratory Haematology : an Account of laboratory techniques. Edinburgh, 

Churchill Livingstone. 

2.4 Tkachuck Douglas C., Hirschmann Jan V.,(2006) Chapter 6: flow cytometry in the diagnosis of hematopoitic 

disease and chapter 7: cytology and laser scanning cytology in Wintrobe’s Atlas of Clinical Hematoogy. (12th 

edition) 
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2.5 คณะกรรมการจัดท าคู่มือปฏิบตัิงานการตรวจวินิจฉัยธาลสัซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติทางห้องปฏิบัตกิาร. (2552) คู่มือทาง

ห้องปฏิบัติงานการตรวจวินิจฉัยธาลัสซเีมียและฮีโมโกลบินผิดปกตทิางห้องปฏิบัติการ.ศูนย์วิจยัทางคลินิก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งท่ี 1 

2.6 นวพรรณ จารรุักษ์. เครื่องวิเคราะห์เมด็เลือดอัตโนมัติ: เทคโนโลยแีห่งปัจจุบันและอนาคต. 2545. วารสารโลหิตวิทยาและเวช

ศาสตร์บริการโลหิต. ปีที่ 12 ฉบับท่ี 4 หน้า 309-330 

2.7 http://www.platelet-research.org 

2.8 http://www.rotem.de 

2.9 http://www.pathpots.org/Haematology1b/PTH_03_020_The_Principles_of_White_Cell_Counting/d/PATH_Se

ssion/325/overview.html 

 

หมวดที ่7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 การประเมินการจดัการเรียนการสอนแตล่ะรายวิชาผลการเรียนผู้ของนิสิตเมื่อสิ้นสดุภาคเรยีน โดยส านักวิชาการ 

มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

1.2 การประเมินการผลการเรยีนผูข้องนิสิตเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน โดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

2.1 การสังเกตการณส์อนของคณาจารย์โดยผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยร์่วมสอนท่านอื่นๆ และรายงานผลการประเมินด้วย

วาจา 

2.2 ผลการสอบวัดความรู้ของนิสติในภาพรวม 

2.3 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสติเมื่อสิ้นสดุภาคการศึกษา จัดท าโดยคณะเทคนิคการแพทย์ 

3. การปรับปรุงการสอน 

มีการปรับปรุงเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อให้สัมพันธ์กับระดับความส าคัญตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ความสามารถวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2560 และเพิ่มกลยุทธ์การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) เพื่อให้นิสิตมีการประมวลความรู้และเกิดความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากยิ่งข้ึน  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้

4.1 มีคณาจารย์ในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ รายงาน ช้ินงาน และการ

ให้คะแนนพฤติกรรมของนิสิต 

4.2 มีคณะกรรมการวิชาการคณะฯ พิจารณาการจัดท าข้อสอบ วิพากษ์ข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ และพิจารณาผลการตัดเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับอาจารย์ผู้ร่วมสอนจะน าผลและข้อสรุปที่ได้จากการประเมินด้านต่างๆ มา

พิจารณาเพื่อวางแผนปรับปรุงรายวิชาและน าเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการคณะฯ เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นมีการลง

บันทึกแนวทางลงใน มคอ. 5 เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการจัดท า มคอ.3 ในภาคการศึกษาต่อไป  
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ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

…………………………..………………………… 
ลงช่ือ อ.ทนพญ.รุ่งกาญจน์ สังฆรักษ ์  วันท่ีรายงาน  3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

…………………………………………..…………. 
ลงช่ือ ผศ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา   วันท่ีรายงาน  3 ธันวาคม พ.ศ. 2561 


