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รายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา  สมัมนาทางชีวภาพการแพทย ์1 

มคอ.5 

คณะแพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนท่ี 2 ประจาํปีการศึกษา 2557 

 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

ชวพ 672 สมัมนาทางชวีภาพการแพทย ์2 

2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้ามี) 

ไมม่ ี

3. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ  อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา รศ.ดร.เบญจมาส วงศส์ตัยนนท์ 

อาจารยผ์ูส้อน 

ลําดบัที่ รายชื่อ สงักดัภาควิชา 

1 รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สตัยนนท ์ จุลชีววิทยา 

2 รศ.ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา สรีรวิทยา 

3 รศ.ดร.วิไล รัตนติยารมณ์ เภสชัวิทยา 

4 อ.ดร.สริินันท ์นิลวรางกูร ชีวเคมี 

5 อ.ดร.ศรีสมบัติ พุทธกิมลกุล จุลชีววิทยา 

6 อ.ดร.สมใจ อภิเศวตกานต์ กายวิภาคศาสตร์ 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา :  

ภาคการศกึษาที ่2  

 

5. สถานท่ีเรียน 

ณ หอ้งบรรยาย 15-603 ชัน้ 6  อาคาร 18 มศว ประสานมติร 

 

หมวดท่ี 2 การจดัการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกบัแผนการสอน  

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน  

 

สปัดาห์

ที ่

หวัขอ้/รายละเอยีดตาม

แผนการสอน 

จาํนวน 

ชัว่โมงตาม

แผนการสอน 

จาํนวน 

ชัว่โมงทีส่อน

จรงิ 

ผูส้อน 
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1 แนะนํารายวชิา ชีแ้จงปญัหา

ในการนําเสนอทีพ่บเมือ่เทอม

ทีแ่ลว้ แนะนําการนําเสนอ

งาน นิสติซกัถาม   

2 2 รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์

สตัยนนท ์

2 นิสตินําเสนองาน 2 2 นิสติ 

3 นิสตินําเสนองาน 2 2 นิสติ 

4 นิสตินําเสนองาน short 

presentation 

2 2 นิสติ 

 

2. หวัข้อท่ีสอนไม่ครบคลมุตามแผน 

 

หวัข้อท่ีสอนไม่ครอบคลมุ 

ตามแผน (ถ้ามี) 

นัยสาํคญัของหวัข้อท่ีสอน 

ไม่ครอบคลมุตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไมม่ ี   

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทาํให้เกิดผลการเรียนรูต้ามท่ีระบไุว้ในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนท่ีระบใุน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้

วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อม

ข้อเสนอแนะใน

การแก้ไข 

มี ไม่มี 

1.มคีวามรบัผดิชอบในการเรยีน 

(ซื่อสตัย ์ตรงต่อเวลา มวีนิยั 

เคารพกฏระเบยีบและขอ้บงัคบั

ของมหาวทิยาลยั) 

คณุธรรมจริยธรรม - มกีารสอนสอดแทรกใน

รายวชิา  
√  - 

1.มคีวามรูใ้นหลกัการพืน้ฐาน

หลกัการพืน้ฐานทาง

วทิยาศาสตรก์ารแพทยใ์นเชงิ

บรูณาการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

โครงสรา้งและกลไกการควบคุม

การทาํงานของ ระบบคํา้จนุและ

ส่งเสรมิการเคลื่อนไหว ระบบ

ประสาท ระบบหวัใจและหลอด

เลอืด ระบบหายใจ และระบบ

ความรู้   

- การศกึษาคน้ควา้ 

แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง

จากสือ่สารสนเทศ และ 

ตอบคาํถามของอาจารยใ์น

ชัน้เรยีน 

 

 

 

√ 

  

นิสติลมืความรู้

พืน้ฐานทีเ่คยเรยีน

มาทาํใหไ้มส่ามารถ

นํามาใชใ้นการ

อธบิายการทดลอง

ไดแ้มน่ยาํ ตอบ

คาํถามไมค่อ่ยได ้

และไมค่่อยแสดง

ความคดิเหน็เท่าที่
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ทางเดนิปสัสาวะ 

2.มคีวามรูเ้ขา้ใจในศาสตร์

ชวีภาพการแพทยแ์บบบรูณาการ 

3.สามารถนําความรู้มา

ประยกุตใ์ชใ้นการศกึษาคน้ควา้

ทางวชิาการ 

ผูส้อนคาดหวงั  

กระตุน้ใหนิ้สติทีไ่ม่

เขา้ใจในความรูเ้รือ่ง

ใดไปทบทวนและ

หาความรูเ้พิม่เตมิ 

โดยนิสติสามารถมา

ปรกึษาอาจารย์

ผูส้อนไดทุ้กคน 

วธิแีกไ้ข 

1.สามารถใชค้วามรูท้างดา้น

ทฤษฎนํีามาประยกุตใ์ชใ้นการ

วเิคราะหอ์ยา่งมรีะบบ 

ทกัษะทางปัญญา 

 

 

-  เน้นการสอนใหนิ้สติรูจ้กั

คดิวเิคราะหบ์รูณาการ

ความรูต่้างๆ ผา่นการ

ซกัถาม 

 

 

√ 

  

นิสติไมค่่อยตอบ

คาํถาม แสดงความ

คดิเหน็น้อย ถงึแม้

จะใหค้ะแนนในการ

ถามคาํถาม 

ตัง้เกณฑเ์พิม่เตมิ 

ใหนิ้สติทุกคนตอ้ง

ถามคาํถาม จงึจะ

ออกเกรดให ้

วธิแีกไ้ข 

ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง

บคุคลและความรบัผิดชอบ 

- เน่ืองจากเป็นการไปหา

บทความมาอ่าน

วเิคราะหแ์ละนําเสนอ

งาน ดงันัน้นิสติตอ้งมี

ความรบัผดิชอบในการ

ไปหาบทความ อ่าน

วเิคราะห ์เตรยีมการ

นําเสนอ และมานําเสนอ

ต่อหน้าผูฟ้งั 

√  นิสติบางคนพดูโดย

ไมม่องหน้าผูฟ้งั  

ไมใ่ห ้podium ใน

การนําเสนอ 

วธิแีกไ้ข 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ตอ้งมกีารวเิคราะห์

ตวัเลขจากผลการ

ทดลองของบทความ 

และใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในการหา

ความรูเ้พิม่เตมิ รวมทัง้

ใชใ้นการเตรยีมการ

นําเสนอ 

√   

- 
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4. ข้อเสนอการดาํเนินการเพ่ือปรบัปรงุวิธีสอน  

- กระตุน้ใหนิ้สติทีไ่มเ่ขา้ใจในความรูเ้รือ่งใดไปทบทวนและหาความรูเ้พิม่เตมิ โดยนิสติสามารถ

มาปรกึษาอาจารยผ์ูส้อนไดทุ้กคน 

- ใหค้ะแนนในการถามคาํถาม 

- เสนอแนะนิสติทนัทหีลงัจากการนําเสนอ 

 

หมวดท่ี 3 สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา  

 

1. จาํนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน (ณ วนัหมดกาํหนดการเพิม่ถอน) 

 1 คน 

2. จาํนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสดุภาคการศึกษา  

1 คน 

3. จาํนวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 

 0 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

1. จาํนวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน   1 คน 
2. จาํนวนนิสิตท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสดุภาคการศึกษา 1 คน 
3. จาํนวนนิสิตท่ีถอน (W)    0 คน 
4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)  

ระดบัคะแนน จาํนวน คิดเป็นร้อยละ 

 A 
1 100 

 B+ 
  

 B   

 C+   

 C   

 D+   

 D   

 F   

ไมส่มบรูณ์ (I)   

ผา่น (P, S)   

ไมผ่า่น (U)   

 

5. ปัจจยัท่ีทาํให้ระดบัคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

 ไมม่ ี
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6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกาํหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ไมม่ ี

6.1 ความคลาดเคลือ่นดา้นกาํหนดเวลาการประเมนิ 

ไมม่ ี

6.2  ความคลาดเคลือ่นดา้นวธิกีารประเมนิผลการเรยีนรู ้(ถา้ม)ี 

ไมม่ ี

7. การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

 

วิธีการทวนสอบ สรปุผล 

นําคะแนนสอบผลสรปุคะแนนของรายวชิาเสนอต่อ

อาจารยผ์ูส้อนทัง้หมด  

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา นําเสนอผล

คะแนนและเกรดของนิสติโดยยดึเกณฑก์าร

ประเมนิผลการเรยีน (การกาํหนดเกรด)จาก

ทีไ่ดเ้คยกําหนดไวเ้ป็นเกณฑข์องหลกัสตูร 

ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเพือ่

พจิารณา  

ซึง่จากผลการพจิารณาเหน็ชอบตามทีเ่สนอ 

 

หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาํเนินการ 

 

1. ประเดน็ด้านทรพัยากรประกอบการเรียนและส่ิงอาํนวยความสะดวก  

ไมม่ ี

2. ประเดน็ด้านการบริหารและองคก์ร  

ไมม่ ี

 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (เอกสารแนบ) 

1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสาํคญัจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  

ขอ้วพิากษ์โดยรวม นิสติมคีวามพงึพอใจทัง้ต่ออาจารยผ์ูส้อน เน้ือหา ความพรอ้มของเอกสารและสิง่

สนบัสนุนการเรยีนรู ้ซึง่คะแนนประเมนิเฉลีย่ 4.4 

รวมทัง้การประเมนิตนเองดา้นอตัลกัษณ์ของนิสติ นิสติผูเ้รยีนประเมนิตนเองวา่ตามผลการเรยีนรู ้5 

โดเมน) หลงัจากเรยีนรายวชิาน้ีแลว้เป็นคะแนน 4 จากคะแนนเตม็ 5 

  

1.2 ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

ในหวัขอ้เรือ่งการประเมนิตนเองดา้นอตัลกัษณ์ของนิสติ คณาจารยผ์ูส้อนเหน็วา่นิสติดา้นพดู 

การซกัถาม การตอบคาํถาม การเตรยีมตวัในการใหส้มัมนา ดขีึน้ซึง่ประเมนิไดจ้ากในชัน้เรยีน 
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสาํคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  

ไมม่ ี

2.2 ความเหน็ของอาจารยผ์ูส้อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

คาํตอบเช่นเดยีวกบัขอ้ 1.2 

 

หมวดท่ี 6 แผนการปรบัปรงุ 

 

1. ความก้าวหน้าของการปรบัปรงุการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ท่ี

ผา่นมา 

มกีารปรบัปรงุแบบประเมนิ การใหค้ะแนนนิสติ และการไมใ่หใ้ช ้podim ในการยนืนําเสนอ 

 

2. การดาํเนินการอ่ืนๆ ในการปรบัปรงุรายวิชา  

ไมม่ ี 

3. ข้อเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรบัภาคการศึกษา /ปีการศึกษาต่อไป 

 

ข้อเสนอ กาํหนดเวลาแล้วเสรจ็ ผูร้บัผิดชอบ 

- ปรบัเกณฑ ์รปูแบบการ

นําเสนอบทคดัยอ่ 

ตลอดภาคการศกึษา 

 

รศ.ดร.เบญจมาส วงศส์ตัยนนท์ 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร  

ไมม่ ี

 

ชือ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิา : 

 

ลงชื่อ............................................................  

(รศ.ดร.เบญจมาส วงศส์ตัยนนท์) 

วนัทีร่ายงาน.......4 พค. 2559.............................. 

 

ชือ่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร : 

 

ลงชื่อ............................................................  

(...ผศ.ดร. อมัพร จารยิะพงศส์กุล.......................) 

วนัทีร่ายงาน.....................................  

 


