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คู�มือการจัดการเรียนการสอน 
วิชา  459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย� (Seminar in Medical Technology) 

สําหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย�   ชั้นป9ที่ 4 (โครงการพิเศษ) 
ป9การศึกษา  2560  

 
1.  จํานวนหน�วยกิต       : 1  หน�วยกิต  
2.  วัน, เวลาและสถานท่ีเรียน   
      2.1 วัน พุธท่ี  8, 15, 29 พฤศจิกายน, 6, 13 ธันวาคม 2560      

(ชี้แจงวิชา 6-10 มีนาคม 2560) 
      2.2 เวลา 8.30-12.00 น. 
     2.3 สถานท่ี    กลุ�ม 1 ห*องบรรยาย 5  ชั้น 1 
  กลุ�ม 2 ห*องบรรยาย 2  ชั้น 3 
3.  เง่ือนไขของวิชา : นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย3 ชั้นป5ท่ี 4  
4.  ประเภทวิชา    : วิชาบังคับในหลักสูตร  
5.  วตัถุประสงค�   เพ่ือให*นักศึกษา 

5.1 พัฒนาทักษะการอ�าน วิเคราะห3 สรุปและวิจารณ3บทความทางวิชาการประเภทงานวิจัยท่ีเป>นภาษาอังกฤษ และทักษะการ
ค*นคว*าหาความรู*เพ่ิมเติมด*วยตนเอง  

5.2 พัฒนาทักษะการนําเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวชิาการ ได*อย�างเหมาะสมและถูกต*องตามขั้นตอน  
5.3 พัฒนาทักษะการฟDง เพ่ือจับประเด็นความรู* การอภิปรายและซักถามบทความทางวิชาการเป>นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
5.4 ฝHกทักษะการใช*ภาษาอังกฤษในอ�าน พูด และฟDง (ให*ทางเลือกในการนําเสนอด*วยภาษาอังกฤษตามความสมัครใจ)    

6.  รูปแบบและแนวคิดในการจัดการเรียนการการสอน 
  รูปแบบการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเป>นศูนย3กลางและเรียนรู*จากผลงานวิจัยในสาขาท่ีเก่ียวข*อง โดยนักศึกษาเป>นผู*
เลือกบทความวิจัยท่ีได*รับการตีพิมพ3ในวารสารวิชาการท่ีเป>นภาษาอังกฤษ และเลือกอาจารย3ท่ีปรึกษา นักศึกษาแต
ละคนมี
บทบาทท้ังเป�นผู�นําเสนอ เป�นผู�ฟ�งและร
วมซักถาม แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายหลังจากการนําเสนอแต
ละเร่ือง 
คณะกรรมการวิชาฯอาจซักถามความรู*ความเข*าใจต�อบทความ และ/หรือ ความรู*ความเข*าใจจากการค*นคว*าเพ่ิมเติมของ
นักศึกษา หลักจากน้ันจึงให*อาจารย3ท่ีปรึกษาสรุปสาระ/ประเด็นสําคัญของบทความวิจัย และเพ่ือเป>นการเตรียมความพร*อมด*าน
ภาษาอังกฤษให*กับนักศึกษา จึงกําหนดให*นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอด*วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามความ
สมัครใจ 
  การจัดรูปแบบการเรียนการสอนในภาพรวม เป>นดังน้ี  
6.1   แบ�งกลุ�มนักศึกษาท่ีนําเสนอบทความเป>น 2 กลุ�ม ในแต�ละกลุ�มประกอบด*วยนักศึกษาท่ีนําเสนอโดยใช*ภาษาไทยและ

นักศึกษาท่ีนําเสนอโดยใช*ภาษาอังกฤษ     
6.2  มีคณะกรรมการวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3 ประกอบด*วย ตัวแทนอาจารย3กลุ�มวิชาๆละ 2 ท�าน รวมเป>น 8 ท�าน ทํา

หน*าท่ีจัดการเรียนการสอน ประเมินผลการเรียนรู*และทักษะการนําเสนอบทความวิจัย (ประจํากลุ�มละ 4 คน) โดย
คณะกรรมการวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3 ไม�รับเป>นอาจารย3ท่ีปรึกษา 

6.3   มีอาจารย3ท่ีปรึกษา ทําหน*าท่ีให*คําปรึกษาด*านความรู* การค*นคว*าเพ่ิมเติม และการนําเสนอ รวมท้ังประเมินผลการเรียนรู*
และทักษะการนําเสนอบทความวิจัย โดยอาจารย3แต�ละท�านรับเป>นอาจารย3ท่ีปรึกษาได*รวมไม�เกิน 3 เร่ือง เร่ืองท่ีนักศึกษา
นําเสนอเป>นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได*  
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6.5   นักศึกษาต*องเข*าเรียน ไม�นKอยกว�า 80 % (ขาดไดKไม�เกิน 1 คร้ัง และตKองมีใบลา) มิฉะน้ันจะถือว�าไม�ผ�านการเรียนวิชา
น้ี  การตรวจสอบการเข*าชั้นเรียน  ทําโดยการตรวจเช็คชื่อภายใน 10 นาทีแรกของชั่วโมงเรียน  หากมาสายเกิน 10 นาที
ถือว�าขาดเรียน  ยกเว*นมีเหตุสุดวิสัยให*อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3 

7.  ขั้นตอนการดําเนินการ  
7.1   ให*นักศึกษาเลือกบทความวิจัยท่ีเปOน original article หรือ research article ท่ีเกี่ยวข*องกับวิชาการทางด*านเทคนิค

การแพทย3 จากวารสารภาษาอังกฤษ ตีพิมพ3ต้ังแต�ป5 ค.ศ. 2014 จนถึงปDจจุบัน (ไม�เลือกบทความท่ีเป>น review article, 
short report, case report, communication, annotation) บทความต*องมีเน้ือหาความยาวเหมาะสมในการนําเสนอ
ได*ภายในเวลา 20 นาที แล*วนําไปติดต�อหาอาจารย3ท่ีปรึกษา 

 7.2 นักศึกษาส�งสําเนาบทความให*อาจารย3ท่ีปรึกษา 1 ฉบับ และส�งแบบฟอร3มการแจ*งชื่อบทความท่ีกรอกรายละเอียด
ครบถ*วนแล*ว พร*อมสําเนาบทความ 1 ฉบับ ท่ี อ.ดร.วรวรรณ  ชุมเป9ย ชั้น 5  พร*อมท้ังส�งแบบฟอร3มการแจ*งชื่อบทความ
เป>นไฟล3แนบไปทาง e-mail ท่ี sutpra@kku.ac.th ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  (นักศึกษาสามารถ download  
แบบฟอร3มการแจ*งชื่อบทความและชื่ออาจารย3ท่ีปรึกษา ได*ท่ี http://ams.kku.ac.th  �ฝdายวิชาการ   �   ข*อมูล
ดําเนินงานรายวิชา  �  459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย3  2560)  

7.3  นักศึกษาจัดทําบทคัดย�อ และให*อาจารย3ท่ีปรึกษาตรวจแก*ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
7.4  นักศึกษาส�งบทคัดย�อต*นฉบับท่ีมีลายเซ็นอาจารย3ท่ีปรึกษารับรองแล*วท่ีคณะกรรมการวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3  

(อ. ดร. กรรณิการ� กัวหา หKองทํางานชั้น 7)  ภายในระยะเวลากําหนด 
7.5 คณะกรรมการวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3 ติดประกาศวัน-เวลาการเสนอบทความของนักศึกษา   และนําประกาศท่ี  

http://ams.kku.ac.th  � ฝdายวิชาการ � ข*อมูลดําเนินงานรายวิชา �459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย3  2560 
เพ่ือให*รับทราบภายในเวลาท่ีกําหนด  

7.6 คณะกรรมการวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3 รวบรวมและจัดทําบทคัดย�อเป>นรูปเล�มแจกให*นักศึกษาเป>นคู�มือสําหรับ
การร�วมอภิปรายและการสอบท*ายชั่วโมง  

8.  การเตรียมบทคัดย�อและการนําเสนอบทความ   
8.1  บทคัดย�อต*องประกอบด*วย   ชื่อเร่ืองภาษาไทย   ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ   แหล�งอ*างอิงต*นฉบับ   ตัวบทคัดย�อ  ชื่อผู*สัมมนา  

ชื่ออาจารย3ท่ีปรึกษา  วัน เวลาและสถานท่ีท่ีนําเสนอ โดยมีความยาวไม�เกินหน่ึงหน*ากระดาษ A4 ตามรูปแบบท่ีกําหนด ดัง
แสดงในหน*า 5 และ 6 
กรณีท่ีนําเสนอเป�นภาษาอังกฤษไม
ต�องมีชื่อเร่ืองภาษาไทย และห�ามคัดลอกบทคัดย
อของบทความ นักศึกษาต�องเขียน
บทคัดย
อภาษาอังกฤษขึ้นใหม
ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

8.2 ใช*โปรแกรม Microsoft Word 2010 ขึ้นไป ในการพิมพ3บทคัดย�อ และใช*แบบตัวอักษร TH SarabunPSK  ขนาดต�างๆ  
ดังน้ี 

ชื่อเร่ือง: ใช*ตัวอักษรตัวเข*มขนาด 18 และจัดให*อยู�ตรงกลาง (center) 
ชื่อผูKแต�ง/ ชื่อและรายละเอียดของวารสาร: ใช*ตัวอักษรขนาด 16 และจัดแบบเต็มหน*า (justify) 
เนื้อหา: ใช*ตัวอักษรขนาด 16 และจัดแบบเต็มหน*า โดยมีย�อหน*าเม่ือขึ้นบรรทัดใหม�และกําหนดก้ันหน*ากระดาษ 
ซ*าย-ขวา ข*างละ 1 น้ิว      
ชื่อนักศึกษา/กําหนดการและสถานท่ีนําเสนอ: ใช*ตัวอักษรขนาด 16 และจัดเรียงตามตัวอย�าง 
การพิมพ�บทคัดย�อใหKใชK Laser printer (โดยสามารถขออนุญาตใชKเคร่ืองพิมพ�ของคณะฯโดยอยู�ในความดูแล
ของอาจารย�ท่ีปรึกษา) 

8.3  ตัวบทคัดย�อประกอบด*วย ท่ีมาของปDญหา วัตถุประสงค3 วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และข*อสรุปโดยย�อ  ตามตัวอย�าง หน*า 
5 และ 6 

8.4  เวลาในการนําเสนอ ประกอบด*วย 
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      นักศึกษาใช*เวลานําเสนอ 20 นาที (มีกร่ิงบอกเวลา 2 คร้ัง  คร้ังแรก เป>นกร่ิงเตือนเม่ือเวลาผ�านไป 17 นาที และ
คร้ังท่ี 2 เป>นกร่ิงบอกหมดเวลาการนําเสนอ)  และมีเวลาในการซักถาม 13 นาที อาจารย3ท่ีปรึกษาสรุป 2 นาที รวมเวลาใน
การนําเสนอเร่ืองละไม�เกิน 35  นาที  โดยไม�อนุญาตให*มีการซักถามระหว�างท่ีมีการนําเสนอ 

    8.5 การเตรียมไฟล3สําหรับนําเสนอ  
       นักศึกษาต*องนําไฟล3ท่ีจะนําเสนอในรูปของ Power point 2010 ขึ้นไป มาถ�ายโอนเข*า folder “นําเสนอสัมมนา 
59” ใน drive D ของเคร่ืองคอมพิวเตอร3ประจําห*องสัมมนา และตรวจสอบความเรียบร*อยก�อนการนําเสนอในแต�ละวัน 
โดยต*องมีการ Scan virus ก�อนทุกคร้ัง  

9.   การประเมินผล   
9.1   กรรมการวิชาวารสารสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3 ประเมินผลการนําเสนอบทความของนักศึกษาตาม 
       แบบประเมินผลวชิาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย� ของกรรมการ คิดเปOน 50 %  
9.2   อาจารย3ท่ีปรึกษา ประเมินผลการอ�านและการนําเสนอของนักศึกษาตามแบบประเมินผลวิชาวารสารสัมมนาทางเทคนิค

การแพทย�ของอาจารย�ท่ีปรึกษา คิดเปOน 25 % 
9.3   การสอบ โดยใช*ข*อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือกและเปtดเอกสารต�างๆได* (Open book) เร่ืองละ 2 ข*อ ใช*   
       เวลาสอบเร่ืองละ 3 นาที คิดเปOน 25 %  

คะแนนในข*อ 9.1, 9.2 และ 9.3 จะถูกปรับเป>นคะแนนมาตรฐาน (T-score) แล*วนําคะแนนมาตรฐานท้ังหมดมารวมกัน
เพ่ือพิจารณาตัดเกรดในแต�ละกลุ�ม โดยกําหนดเกณฑ3การตัดเกรดจาก T-score  

10.  บทบาทอาจารย�ท่ีปรึกษา  
10.1   พิจารณาความเหมาะสมของบทความท่ีนักศึกษาค*นคว*ามา โดยพิจารณา ความยาว ความยากง�ายของบทความท่ี

นักศึกษาจะสามารถอ�านตีความจับประเด็นและนําเสนอในเวลาท่ีกําหนดได* 
10.2 ช�วยเหลือและให*คําแนะนําเก่ียวกับการอ�าน การวิเคราะห3บทความ ตลอดจนการค*นคว*าเพ่ิมเติม 
10.3 ให*คําแนะนําเกี่ยวกับการเขียนบทคัดย�อ ตรวจสอบและแก*ไขบทคัดย�อท่ีนักศึกษาเขียนให*ถูกต*อง 
10.4 ให*คําแนะนําเทคนิคและขั้นตอนการนําเสนอบทความให*แก�นักศึกษา 
10.5 ให*ข*อเสนอแนะและสรุปประเด็น หรือให*ข*อคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับบทความหลังจากท่ีนักศึกษาเสนอบทความเสร็จสิ้น 
10.6  ให*คะแนนนักศึกษาตามแบบประเมินผลวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3ของอาจารย3ท่ีปรึกษาและส�งแบบประเมินผล

ต�อกรรมการวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3 
10.7 ออกข*อสอบปรนัย แบบ 5 ตัวเลือก พร*อมเฉลยจํานวน 2 ข*อต�อ 1 เร่ืองภายในเวลาท่ีกําหนด  
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แบบฟอร�มการแจKงชื่อบทความและช่ืออาจารย�ที่ปรึกษา 
ต�อคณะกรรมการวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย3 (โครงการพิเศษ) 

 
ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษา ............................................................................... รหัส ..................................... 
 

นําเสนอบทความเป>น   □ ภาษาไทย   □ ภาษาอังกฤษ 
 

ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ที่นําเสนอ ............................................................................................................... 
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กําหนดให*นักศึกษา (ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2560) 

1. ส�งแบบฟอร3มนี้ที่มีลายเซ็นอาจารย3ท่ีปรึกษาพร*อมสําเนาบทความจํานวน 1 ชุด ท่ี อ.ดร.วรวรรณ  ชุมเป5ย ช้ัน 5   
2. ส�งไฟล3แบบฟอร3มการแจ*งชื่อบทความเป>นไฟล3แนบไปทาง e-mail ท่ี sutpra@kku.ac.th (กรุณาใช*ชื่อไฟล3

บทความเป>นดังน้ี : รหัสนักศึกษา-ชื่อนักศึกษา-ชื่ออาจารย3ท่ีปรึกษา)  
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ตัวอย�างการเขียนบทคัดย�อสําหรับบทความที่นําเสนอเปOนภาษาไทย 
 

ผลของนํ้าบ[วยต�อการป\องกันการเกิดน่ิวสตรูไวท�ในหลอดทดลอง 
  
Zhu H, Sun X, Lu J, Wang M, Fang Y, Ge W. The effect of plum juice on the prevention of struvite 
calculus formation in vitro. BJU int 2012; 110: E362-7.  
 

โรคนิ่วสตรูไวท3เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปDสสาวะ ซ่ึงเป>นแบคทีเรียท่ีสามารถสร*างเอนไซม3 ยู
รีเอส สําหรับการป�องกันการเกิดนิ่วชนิดนี้โดยเฉพาะในรายที่ได*รับการรักษาโดยการผ�าตัดเอานิ่วออกแล*ว สามารถ
ป�องกันการเป>นน่ิวซํ้าโดยทาํให*ปDสสาวะปราศจากเชื้อ การทําให*ปDสสาวะเป>นกรด และการยับยั้งการทาํงานของ
เอนไซม3ยูรีเอส ผู*ปdวยจึงต*องได*รับการรักษาด*วยสารต*านจลุชีพ แอมโมเนียมคลอไรด3 และกรดอะซิโตไฮโดรซามิก
เป>นระยะเวลานาน ซ่ึงอาจมีผลข*างเคียงต�อผู*ปdวย จึงมีความจําเป>นในการค*นหายาใหม�ๆข้ึนมา หน่ึงในทางเลือกนั้น 
คือสารที่ได*จากธรรมชาติ เช�น plum (Prunus mume Sieb. Et Zucc.) หรือ บ�วย ซ่ึงมีสรรพคุณในการต�อต*าน
แบคทีเรียที่สามารถสร*างเอนไซม3ยูรีเอส อย�างไรก็ตามปDจจุบันยังไม�ทราบกลไกที่แน�ชัด ดังน้ันคณะผู*วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับผลของน้ําบ�วยต�อแบคทีเรียที่สร*างเอนไซม3ยูรีเอส การทํางานของเอนไซม3ยูรีเอส และการ
ป�องกันการเกิดนิ่วสตรูไวท3ในหลอดทดลอง โดยทําการศึกษาผลของน้ําบ�วยธรรมชาติ และนํ้าบ�วยท่ีปรับค�าความ
เป>นกรด-ด�าง (pH) เป>น 7.2 ต�อเชื้อแบคทีเรียท่ีสามารถสร*างเอนไซม3ยูรีเอส ได*แก� Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus และ Klebsiella pneumoniae จากผลการศึกษา
พบว�า น้ําบ�วยธรรมชาติมีฤทธิ์ต�อต*านแบคทีเรียท่ีสามารถสร*างเอนไซม3ยูรีเอสได* ในขณะที่น้ําบ�วยท่ีปรับค�า pH เป>น 
7.2 ไม�มีฤทธิ์ต�อต*านแบคทีเรียนี้ ส�วนความสามารถในการยับยั้งการทํางานเอนไซม3ยูรีเอสนั้นข้ึนอยู�กับความเข*มข*น
ของน้ําบ�วยทั้งสองชนิด ในขณะท่ีน้ําบ�วยธรรมชาติท่ีความเข*มข*นสูง (ร*อยละ 0.5) สามารถยับยั้งการเกิดผลึก การ
เพิ่มข้ึนของค�า OD600 และการเพิ่มข้ึนของค�า pH ในปDสสาวะสังเคราะห3 ผลการศึกษาแสดงให*เห็นว�านํ้าบ�วย
ธรรมชาติมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกิดผลึกสตรูไวท3ได* อย�างไรก็ตามการศึกษาคร้ังนี้เป>นการศึกษานําร�องเก่ียวกับการ
ป�องกันการเกิดนิ่วสตรูไวท3ในหลอดทดลอง จึงมีความจําเป>นท่ีจะต*องทําการศึกษาต�อไปในอนาคต 

  
ผู*นําเสนอ: …………………………….                         อาจารย3ที่ปรึกษา: ผศ.ดร. ราตรี ทวชิากรตระกูล 
วันท่ี        ……………………………     
เวลา       …………………………….                                                   …………………………………………          
สถานท่ี    …………………………… 



 

 

 

6 

 

ตัวอย�างการเขียนบทคัดย�อสําหรบับทความที่นําเสนอเปOนภาษาอังกฤษ 
 

Validation of methylation-sensitive high resolution melting for the detection of 
DNA methylation in cholangiocarcinoma 

Amornpisutt R, Sriraksa R, Limpaiboon T. Validation of methylation-sensitive high resolution 
melting for the detection of DNA methylation in cholangiocarcinoma. Clin Biochem 2012; 
45:1092-4. 

 The methods widely used for detection of DNA methylation are based on sodium 
bisulfite modification coupled with PCR technique. Methylation-specific PCR (MSP) is the popular 
method used for screening DNA methylation regarding its high sensitivity and cost effectiveness. 
However, this method shows several pitfalls such as unequal PCR efficiency between methylated 
and unmethylated specific primers, post PCR manipulation and qualitative assay. Although 
bisulfite sequencing and pyrosequencing  enable the quantification of methylation on 
individual CpG sites, these methods are suffered from high cost and requirement of sophisticated 
equipment. To overcome a number of obstacles previously mentioned, methylation-sensitive 
high resolution melting (MS-HRM) has been recently established. This novel close-tube assay is 
based on the difference in melting temperatures between methylated and unmethylated alleles 
allowing the precise monitoring of the changes of fluorescence produced by DNA duplex melting 
in which the methylation level can be quantitated. The authors aimed to validate MS-HRM 
compared with pyrosequencing and MSP by analyzing DNA methylation of two loci, OPCML 
(opioid binding protein/cell adhesion molecule-like gene) and DcR1 (decoy receptor 1) in 
cholangiocarcinoma (CCA) and adjacent normal samples. The results showed that MS-HRM has 
overcome the drawbacks found in MSP and is comparable with pyrosequencing in which the 
methylation level in clinical samples can be obtained with simplicity, reproducibility, high-
throughput and cost-effectiveness. 

 
Presenter:…………………………………..                 Advisor: Prof. Dr. Temduang Limpaiboon 
Date: ..............................................................   
Time: .................................................................          ...................................................................... 
Venue: .................................................................... 
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ตัวอย�างบทคัดย�อตKนฉบับกลุ�มภาษาอังกฤษ 
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หลักเกณฑ�การพิจารณาใหKคะแนนวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย� 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย� ป9การศึกษา 2560 

 
                   เกณฑ3การพิจารณา ผู*ประเมิน              รายละเอียดเกณฑ3การพิจารณา  
1. นําเสนอเรื่องและบทคัดย�อต�ออาจารย3ที่ปรึกษา  
    ภายในเวลาที่กําหนด  

อาจารย3ที่ปรึกษา ก�อนหรือในวันที่กําหนด = 5, ช*ากว�ากําหนด 1 วัน = 4,   ช*ากว�ากําหนด 2 วัน  = 3,   
ช*ากว�ากําหนด 3 วัน = 2,  ช*ากว�ากําหนด 4 วันหรือมากกว�า = 1 คะแนน 

2. ความเหมาะสมในการติดต�ออาจารย3ที่ปรึกษา  อาจารย3ที่ปรึกษา มาพบอาจารย3ที่ปรึกษาอย�างสม่ําเสมอ   มีความกระตือรือร*น และมีการเตรียมความพร*อม
ในการเข*าพบอาจารย3ที่ปรึกษา 

3. ความชัดเจนของบทคัดย�อก�อนการแก*ไข  อาจารย3ที่ปรึกษา อ�านแล*วทราบจุดมุ�งหมาย วิธีการ รวมทั้งผลการศึกษา และข*อสรุปโดยย�อ  
4. การส�งบทคัดย�อภายในเวลาที่กําหนด 
 

กรรมการวิชาฯ 
 

ก�อนหรือในวันที่กําหนด = 5, ช*ากว�ากําหนด 1 วัน = 4,   ช*ากว�ากําหนด 2 วัน  = 3,   
ช*ากว�ากําหนด 3 วัน = 2,  ช*ากว�ากําหนด 4 วันหรือมากกว�า = 1 คะแนน 

5. ความสามารถในการอ�านตีความและจับ
ประเด็น 

อาจารย3ที่ปรึกษา และ กรรมการวิชาฯ สามารถทําความเข*าใจในเนื้อหาของบทความก�อนการนําเสนอบทความได* 

6. ความสามารถในการวิเคราะห3ข*อมูลของ
บทความ 

อาจารย3ที่ปรึกษา และ กรรมการวิชาฯ สามารถวิเคราะห3ผลการศึกษาในบทความได* 

7.  ขั้นตอนการนําเสนอถูกต*อง อาจารย3ที่ปรึกษา และ กรรมการวิชาฯ ขั้นตอนการนําเสนอต*องประกอบด*วย บทนํา วัตถุประสงค3 วิธีการ ผลการศึกษา วิจารณ3 
และสรุป  

8.  วิธีการนําเสนอถูกต*องเหมาะสม อาจารย3ที่ปรึกษา และ กรรมการวิชาฯ อธิบายเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค3 วิธีการ ผลการศึกษา และวิจารณ3ผล ได*ชัดเจน เข*าใจง�าย 
ถูกต*อง และใช*สัดส�วนของเวลาในการนําเสนอ ได*เหมาะสม ในแต�ละขั้นตอน (เวลาส�วน
ใหญ�ควรใช*ในการนําเสนอผลและวิจารณ3ผลการศึกษา)  

9.  ความเข*าใจในเนื้อหา อาจารย3ที่ปรึกษา และ กรรมการวิชาฯ สามารถอธิบายในเรื่องที่นําเสนอ ได*ถูกต*อง 
10. การเตรียมสื่อเพื่อนําเสนอ  อาจารย3ที่ปรึกษา และ กรรมการวิชาฯ สื่ออ�านได*ง�ายและชัดเจน  เข*าใจได*ง�าย   
11. ความคิดเห็นและข*อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

อาจารย3ที่ปรึกษา และ กรรมการวิชาฯ  ความคิดเห็นและข*อเสนอแนะส�วนตัวต�อผลการศึกษา ซึ่งนําไปสู�การสรุปผลการศึกษาว�า
สอดคล*อง ตามวัตถุประสงค3หรือไม� 

12. การค*นคว*าเพิ่มเติม อาจารย3ที่ปรึกษา และ กรรมการวิชาฯ ทราบรายละเอียดสิ่งที่ในบทความอ*างถึง (ซึ่งไม�มีรายละเอียดให*ไว*ในบทความ)  
13.  การตอบคําถาม อาจารย3ที่ปรึกษา และ กรรมการวิชาฯ ตอบได*ถูกต*องตรงประเด็นที่ถาม  
14.  การรักษาเวลาในการนําเสนอในกําหนดเวลา  
      15 - 20  นาที   

กรรมการวิชาฯ นําเสนอภายใน 20 นาที = 5, ไม�เกิน 22 นาที = 4, ไม�เกิน  23 นาที = 3, ไม�เกิน 24 นาที 
= 2, ตั้งแต� 25 นาทีเป>นต*นไป = 1 
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กําหนดการ การจัดการเรียนการสอน 
วิชา  459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย� (โครงการพิเศษ) ป9การศึกษา 2560 

 
 กิจกรรม กําหนดวันเวลา ผูKปฏิบัติงาน 

1. ชี้แจงรายละเอียดวิชา  
  

วันที่ 6-10 มีนาคม 2560 ประธานกรรมการวิชาฯ 
(รศ.ดร.สุทธิพรรณ  กิจเจริญ) 

2. นักศึกษาเลือกบทความและติดต�อหาอาจารย3ที่ปรึกษา วันที่ 10-24 มีนาคม 2560 นักศึกษาและอาจารย3ที่ปรึกษา 

3. นักศึกษาส�งแบบฟอร3มแจ*งชื่อบทความ สําเนาแบบฟอร3มที่มีลายเซ็นอาจารย3ที่ปรึกษา และสําเนาบทความ
ส�งให*  อ.ดร.วรวรรณ  ชุมเป5ย ชั้น 5 

ภายในวันที่  24 มีนาคม 2560 อ.ดร.วรวรรณ  ชุมเป5ย 
 

4. นักศึกษาติดต�ออาจารย3ที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนําในการอ�านวิเคราะห3บทความ และขอคําแนะนําเกี่ยวกับ
การเตรียมบทคัดย�อ และการนําเสนอบทความ 

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป>นต*นไป นักศึกษาและอาจารย3ที่ปรึกษา 

5. ประธานดําเนินการแบ�งกลุ�มให*อาจารย3ที่ปรึกษาลงเวลานําเสนอในแต�ละกลุ�มวิชา ภายในวันที่ 15 กันยายน  2560 
 

ประธานกรรมการวิชาฯ 
 6. กรรมการวิชา ฯ ดําเนินการจัดตารางการนําเสนอบทความของนักศึกษา  

7. ติดประกาศตารางการนําเสนอบทความของนักศึกษาแต�ละกลุ�มที่บอร3ดประชาสัมพันธ3วิชาสัมมนาทาง
เทคนิคการแพทย3ของทุกกลุ�มวิชาและประกาศที่ website : http://ams.kku.ac.th 

ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 นางสาวชลธิศา พลทองมาก 
 

8. นักศึกษาส�งบทคัดย�อให*อาจารย3ที่ปรึกษาตรวจสอบ วันที่ 23-27 ตุลาคม 2560  นักศึกษาและอาจารย3ที่ปรึกษา 

9. สาธิตการนําเสนอบทความ    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร. ศิริพร  ปรุงวิทยา 

10. นักศึกษาส�งบทคัดย�อโดยพิมพ3ตามแบบฟอร3มที่กําหนดพร*อมลายเซ็นอาจารย3ที่ปรึกษา  ส�งให* อ. ดร. 
กรรณิการ3 กัวหา ห*องทํางานชั้น 7 เพื่อดําเนินการจัดทํารูปเล�ม 

ภายใน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อ. ดร. กรรณิการ3 กัวหา/ 
นางสาวชลธิศา พลทองมาก 

11. อาจารย3ที่ปรึกษาส�งข*อสอบแบบ 5 ตัวเลือก จํานวนเรื่องละ 2 ข*อ ที่กรรมการวิชาสัมมนาทางเทคน
การแพทย3 (โดยอาจารย3ที่ปรึกษาส�งข*อสอบก�อนการนําเสนอของนักศึกษา 1 สัปดาห3 ) 
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป>นต*นไป อาจารย3ที่ปรึกษา 
นางสาวชลธิศา พลทองมาก 

12. กรรมการวิชา ฯ ส�งบทคัดย�อที่รวมเล�มแล*วทั้ง 2 กลุ�ม ให*กลุ�มวิชาและนักศึกษา โดยตัวแทนชั้นป5ของ
นักศึกษาไปรับได*ที่  นางสาวชลธิศา พลทองมาก 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นางสาวชลธิศา พลทองมาก 
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 กิจกรรม กําหนดวันเวลา ผูKปฏิบัติงาน 

13. นักศึกษา 
-  เสนอบทความตามตารางที่กําหนด (โดยให*นําไฟล3นําเสนอมาถ�ายโอนเข*าเครื่องคอมพิวเตอร3 และ

ตรวจสอบความเรียบร*อย ก�อนการนําเสนอในแต�ละวัน โดยต*อง scan virus ก�อนทุกครั้ง) 
-  สอบประเมินความรู*จากการฟDงบทความ 

วันพุธที่  8, 15, 29 พฤศจิกายน และ     
6, 13 ธันวาคม 2560      
เวลา 8.30-12.00 น. 

นักศึกษา/กรรมการวิชาฯ 
อาจารย3ที่ปรึกษา 

และผู*สนใจทุกท�าน 

14. ประเมินการเรียนการสอนวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3 โดยแจกในวันนําเสนอ 
- สําหรับอาจารย3ส�งพร*อมแบบประเมิน 
- สําหรับนักศึกษาแจกในชั่วโมงสุดท*ายของการเรียน 

วันพุธที่  8, 15, 29 พฤศจิกายน และ     
6, 13 ธันวาคม 2560      

 
กรรมการวิชา ฯ 

15. คณะกรรมการวิชา ฯ ส�งคะแนนที่ อ.ดร.พัชราภรณ3  ทิพยวัฒน3  ทาง patchatip@kku.ac.th 
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 อ.ดร.พัชรภรณ3  ทิพยวัฒน3/อ.ดร.
อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง 

16. ทําคะแนนมาตรฐานเพื่อประเมินผลการเรียน ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 
 

อ.ดร.พัชรภรณ3  ทิพยวัฒน3/อ.ดร.
อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง 

17. ประชุมกรรมการวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย3 เพื่อพิจารณาผลการเรียนและสรุปผลการดําเนินงาน
เสนอต�อกรรมการบริหารหลักสูตร คณะเทคนิคการแพทย3 

วันที่  20-25 ธันวาคม 2560 
 

กรรมการวิชาฯ 

18. จัดทํา CD แฟ�มรายวิชา และ มคอ. 5 
 

ตามที่คณะฯ กําหนด ประธานกรรมการวิชาฯ 
นางสาวชลธิศา พลทองมาก 
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คณะกรรมการวิชา  459  491  สัมมนาทางเทคนิคการแพทย� ประจําป9การศึกษา 2560  
1. รศ.ดร. สุทธิพรรณ  กิจเจริญ  ประธานกรรมการ 
2. อ.ดร. วรวรรณ  ชุมเป5ย   กรรมการ 
3. ผศ.ดร. นิชา เจริญศรี   กรรมการ 
4. อ.ดร. พัชราภรณ3 ทิพยวัฒน3  กรรมการ 
5. รศ.ดร. ศิริพร  ปรุงวิทยา   กรรมการ 
6. อ.ดร. อัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง  กรรมการ 
7. อ.ดร. กรรณิการ3 กัวหา   กรรมการ 
8. อ.ดร. อมรรัตน3 จําเนียรทรง  กรรมการ 
9. นางสาวชลธิศา พลทองมาก            กรรมการและเลขานุการ   

 
รายชื่อคณาจารย�ที่ร�วมสอนวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย�  ป9การศึกษา 2560 
 
 

กลุ�มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก 

1 รศ.ดร. อรุณลักษณ3  ลุลิตานนท3 

2 รศ.ดร. โชติชนะ  วิไลลักขณา 

3 รศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ3 

4 รศ.ดร. จุฬารัตน3  ปริยชาติกุล 

5 ผศ.ดร. ราตรี  ทวิชากรตระกูล 

6 ผศ. ดร. อรุณนี  สังกา 

7 ผศ. ดร. พรทิพย3 ปt�นละออ 

8 ผศ. ดร. ไมตรี ปะการะสังข3 

9 อ.ดร. อัญชลี เตชะเสน 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

กลุ�มวิชาจุลทรรศน3คลินิก 

1 รศ.ดร. อําพร  ไตรภัทร 

2 รศ.ดร. นันทรัตน3  โฆมานะสิน 

3 รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ 

4 รศ. ดร. กนกวรรณ  แสนไชยสุริยา 

5 รศ.กุลนภา  ฟูdเจริญ 

6 รศ.ดร. ณัฐยา  แซ�อ้ึง 

7 ผศ.ดร. ไพเกษม  แสนยานุสิน 

8 ผศ.นพมาศ  เข็มทองหลาง 

9 อ.ดร. สุภาวดี  แย*มศรี 

กลุ�มวิชาเคมีคลินิก 

1 ศ.ดร. เต็มดวง  ลิ้มไพบูลย3 

2 รศ.ดร. สุพรรณ  ฟูdเจริญ 

3 รศ.ดร. เยาวลักษณ3 ธีระเจตกูล 

4 รศ.ดร. จรีุรัตน3  ดาดวง 

5 ผศ.วิสุทธ์ิ  กังวานตระกูล 

6 รศ.ดร. พัชร ี เจียรนัยกูร 

7 ผศ.ลิ่มทอง  พรหมดี 

กลุ�มวิชาภูมิคุ*มกันฯ 

1 ผศ.ดร. กาญจนา  เลิศมีมงคลชัย 

2 ผศ.ดร. ธนกร  ปรุงวิทยา 

3 ผศ.วิญ� ู วงศ3ประทุม 

4 รศ.ดร. ชาญวิทย3  ลีลายุวัฒน3 

5 อ.ดร. อภิญญา  จุ�สกุล 
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ขKอสอบทKายชั่วโมง วิชา 459 492 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย�   
ป9การศึกษา 2560 

ชื่อเร่ือง…………………………………………………………………………………………… 
ชื่ออาจารย�ที่ปรึกษา…………………………………..ชื่อนักศึกษา……………………………… 

 
1. 
    ก. 
    ข. 
    ค. 
    ง. 
    จ. 
2. 
    ก. 
    ข. 
    ค. 
    ง. 
    จ. 

 
 
 

- ส�งข*อสอบจํานวน 3 ชุด โดยใหKมีคําเฉลย 2 ชุด และอีก 1 ชุด ไม�ตKองมีเฉลยเพื่อเปOนตKนฉบับในการทําเปOน
ขKอสอบใหKนักศึกษา   
- ส�งข*อสอบภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ นางสาวชลธิศา พลทองมาก 
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Examination 
459 491 Seminar in Medical Technology   

Academic year 2016 
Title of the article……………………………………………………………………………………………………………..………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
Advisor  …………………………………..                              Student name ……………………………………….. 
 
1. 
    A. 
    B. 
    C. 
    D. 
    E. 
2. 
    A. 
    B. 
    C. 
    D. 
    E. 
 
 
 
 
- ส�งข*อสอบจํานวน 3 ชุด โดยใหKมีคําเฉลย 2 ชุด และอีก 1 ชุด ไม�ตKองมีเฉลยเพื่อเปOนตKนฉบับในการทําเปOน
ขKอสอบใหKนักศึกษา   
- ส�งข*อสอบภายในวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ นางสาวชลธิศา พลทองมาก 
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   แบบประเมินผลวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย�   (ภาคปกติ) 
 ของกรรมการวิชาฯ 

 

ช่ือนักศึกษา...............................................................วันที.่..…………………………………………………….. 

 

เกณฑ3การพิจารณา ( ตัวคูณ )                                            ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช* 
(3) 

อ�อน 
(2) 

อ�อนมาก 
(1) 

คะแนน 

1. การส�งบทคัดย�อภายในเวลาที่กําหนด ( 1)       

2. ข้ันตอนการนําเสนอถูกต*องและเหมาะสม (2)        

3. วิธีการนาํเสนอเหมาะสมและชัดเจน (3)          

4. ความเข*าใจในเนื้อหา (4)       

 5. การเตรียมสื่อเพื่อนําเสนอ (2)       

6. การรักษาเวลาในการนําเสนอ (1)       

7.  ความคิดเห็นและข*อเสนอแนะเพิ่มเติม (2)       

8. การค*นคว*าเพิ่มเติม (2)        

9. การตอบคําถาม (3)        

รวมคะแนน (100)       

 

กรรมการผู*ประเมิน...........................................................................………………….. 

 

 
(กรุณาส�งคะแนนที่ อ.ดร.พัชรภรณ3  ทิพยวัฒน3 ภายในวันท่ี 13 ธันวาคม 2560) 
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แบบประเมินผลวิชา 459 491 สัมมนทางเทคนิคการแพทย� (ภาคปกติ) 

 ของอาจารย�ที่ปรึกษา 

 

ช่ือนักศึกษา.............................................................   วันที่ ............................................................................ 

          เกณฑ3การพิจารณา  (ตัวคูณ) ดีมาก 
(5) 

ดี 
(4) 

พอใช* 
(3) 

อ�อน 
(2) 

อ�อนมาก 
(1) 

คะแนน 

1.  การนําเสนอเรื่องและบทความต�ออาจารย3ท่ี    
    ปรึกษาในเวลาที่กําหนด  (1)   

      

2. ความเหมาะสมในการติดต�ออาจารย3ท่ีปรึกษา (2)        

3. ความชัดเจนของบทคัดย�อก�อนการแก*ไข (1)         

4.ความสามารถในการอ�านตีความ และจับประเด็น (3)       

5.ความสามารถในการวิเคราะห3ข*อมูลของบทความ (3)       

6. ข้ันตอนและวิธีการนําเสนอเหมาะสมชัดเจน (2)       

7. การเตรียมสื่อเพื่อนําเสนอ (2)       

8. ความคิดเห็นและข*อเสนอแนะเพิ่มเติม (2)        

9. การค*นคว*าเพิ่มเติม (2)       

10. การตอบคําถาม (2)       

รวมคะแนน (100)       

 

    อาจารย3ท่ีปรึกษา.................................................................................. 

 
(กรุณาส�งคืนกรรมการวิชา ฯ ประจํากลุ�ม หลังจากที่นําเสนอเรียบร*อยแล*วภายในวันที่นําเสนอ) 


