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มคอ.5 

รายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาเครือ่งมือและเทคนคิในการวิจยัทางวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

คณะคณะแพทยศาสตร ์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 
พศก511  เคร่ืองมือและเทคนิคในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้ม)ี 
ไม่มี 

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ  อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มเรียน (Section) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร. จันทนา เมฆสปีระหลาด 

 
              อาจารยผู์ส้อน ภาควิชา            e-mail  

1.   ศ.ดร. ปานสริ ิพันธุส์วุรรณ กายวิภาคศาสตร ์ pansiri@swu.ac.th 

2.   รศ.ดร. วาสนา  สขุมุศิริชาต ิ ชีวเคม ี wasanas@swu.ac.th 

3.   รศ.ดร. โกสมุ จันทร์ศิร ิ ชีวเคม ี kchansiri@yahoo.com 

4.   รศ.ดร. จันทนา เมฆสปีระหลาด จุลชีววิทยา chantana@g.swu.ac.th 

5.   รศ.ดร. รมดิา  วัฒนโภคาสนิ ชีวเคม ี ramidawa@yahoo.com 

6.   รศ.ดร. วีรวรรณ เลก็สกุลไชย        พยาธวิิทยา veeravah@swu.ac.th 

7.   รศ.ดร. วิสทุธิ์  ประดษิฐ์อาชพี กายวิภาคศาสตร ์ pthongp@gmail.com 

8.   ผศ. ดร. รุ้งตะวนั สภุาพผล สรีรวิทยา roongs@swu.ac.th 

9. อ.ดร. กรรณกิา เสริมสวุิทยวงศ์ ชีวเคม ี kannikasermsu@yahoo.com 

10. อ.ดร.  สรินิันท ์นิลวรางกูร ชีวเคม ี sirinunkk@gmail.com 

11. อ.ดร.  ศรีสมบตั ิพุฒิกมลกุล จุลชีววิทยา srisombat@g.swu.ac.th 

12. อ.ดร. รัชฎาภรณ ์ประมงค ์ กายวิภาคศาสตร ์ rpramong@gmail.com 
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4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา :  
ภาคเรียนที่ 1  ประจ าปีการศึกษา 2560 

5. สถานทีเ่รียน 

ห้องเรียน A603 ช้ัน 6 อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ประสานมิตร 

 
หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

 

หวัขอ้ 

จ านวน

ชัว่โมงตาม

แผนการ

สอน 

จ านวน

ชัว่โมงทีไ่ด ้

สอนจริง 

ระบุสาเหตุทีก่ารสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมี

ความแตกต่างเกิน 25% 

Course orientation 1 1 - 

1. Buffer, Centrifugation and Spectrophotometer 

 

4 4 - 

2.DNA/RNA extraction & electrophoresis (Gel 

electrophoresis, Southern blot, Northern blot) 

 

3 3 - 

3.PCR and Real time PCR techniques 

 

3 3 - 

4.DNA technology 3 3 - 

5. Cell culture technique 3 3 - 

6.ELISA 2.5 2.5 - 

7.Chromatography 2 

 

2 

 

- 

8.Non-isotope techniques 1.5 1.5 - 

9.Western blot 3.0 3.0 - 

10.Light microscope & Techniques 

 

2 2 - 

11.Electron microscope 2 2 - 

12.Flow cytometry 2.0 2.0 - 

 
2 . หวัขอ้ทีส่อนไม่ครบคลุมตามแผน 

ไม่มี 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามที่ระบุไวใ้นรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนทีร่ะบุในรายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใชวิ้ธีสอน 

(ถา้มี) พรอ้ม

ขอ้เสนอแนะในการ

แกไ้ข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรมทีต่อ้ง

พฒันา 

1. ซ่ือสตัย์ ตรงต่อเวลา 

ถูกกาลเทศะ มีระเบียบ

วินัย มีจริยธรรมในการ

วิจัยไม่คัดลอกผลงาน

วิชาการหรืองานวิจัย 

 

 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา

เผื่อปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม

ให้แก่นิสติ 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

              ไม่มี 

ความรูที้ต่อ้งไดร้บั 

1. มีความรู้และเข้าใจใน

ทฤษฎีและหลักการ

พ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาและ

วิจัยทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์  

 

 
-การสอนบรรยายเชิงปฏบัิติการตอน

เร่ิมต้นเกี่ยวกบัหลักการของ

เคร่ืองมือและเทคนิคทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพและการสอน

ปฏบัิติการ หรือ การสอนแสดง

ปฏบัิติการเพ่ือให้เหน็จริง 

   

               ไม่มี 

ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้ง

พฒันา 

1. สามารถใช้ความรู้ทั้ง

ทางด้านทฤษฎีและปฏบัิติ

น ามาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา 

 

 

-เน้นการสอนให้นิสติรู้จักคิด

วิเคราะห์บูรณาการความรู้ต่างๆ ผ่าน

การสอบแบบข้อเขียน ท าปฏบัิติการ 

รายงาน หรืองานที่มอบหมาย 

   

 

 

             ไม่มี 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบทีต่อ้งพฒันา 

1. มีความรับผิดชอบใน

งานที่ได้รับมอบหมาย ทั้ง

ในภาวะผู้น าและผู้ตาม 

 

 

 

 

-จัดกจิกรรมกลุ่มและมอบหมาย

รายงานกลุ่ม 

-ฝึกคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหากลุ่ม

ร่วมกนั  

   

 

 

 

             ไม่มี 

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสือ่สาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

-   - 
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4. ขอ้เสนอการด าเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 

ไม่มี 

 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 

1. จ านวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน                                        12       คน 

  
2. จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา                           12       คน 

 
3.จ านวนนกัศึกษาทีถ่อน (W)                                                     0       คน 

 
4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

 
ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ 

 A 4 33.33 

 B+ 3 25.00 

 B 3 25.00 

 C+ 0 0 

 C 0 0 

 D+ 0 0 

 D 0 0 

 E 2 16.67 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 0 

ผ่าน (P, S) 0 0 

ไม่ผ่าน (U) 0 0 

5. ปัจจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถา้ม)ี 

มีนิสติ 2 คน ขาดสอบ 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

6.1  ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

 ไม่มี 

6.2  ความคลาดเคล่ือนด้านวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

     ไม่มี 
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7. การทบทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา 

 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินผลการเรียนตามเกณฑท์ี่

ก  าหนดไว้ในประมวลรายวิชาและสรุปผลประเมินเสนอ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษาของ

คณะ ฯ เพ่ือพิจารณาอกีคร้ังหน่ึง 

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา

เหน็ชอบต่อผลการประเมินของผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 

 

 

  

  

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิง่อ านวยความสะดวก 

 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรพัยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถา้มี) 

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 

 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 

ไม่มี 

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (เอกสารแนบ) 

1.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

 ด้านเน้ือหาวิชา : เน้ือหาเหมาะสม มีการเน้นหลักการและการน าไปใช้ ท าให้สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน : สื่อการสอนเหมาะสม บางหัวข้อมีการให้ปฏบัิติจริง บางหัวข้อให้

ดู video clip ช่วยเสริมความเข้าใจ แต่บางเคร่ืองมือต้องมีการปฏบัิติจริงและใช้เวลาถึงจะเข้าใจง่ายขึ้น 

และมีกจิกรรมให้นิสติได้ร่วมท าเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ด้านการน าความรู้ไปใช้ : ท าให้เข้าใจหลักการใช้เคร่ืองมือมากขึ้น มีประโยชน์ส าหรับอ่าน 

publicationsและการท าวิทยานิพนธ์ 

ด้านอื่นๆ : อาจารย์ผู้สอนทุกทา่นเปิดโอกาสให้ซักถามเวลาไม่เข้าใจและอธบิายได้อย่างดี 

1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

 อาจารย์ผู้สอนรับทราบผลการประเมินและน าไปปรับให้เหมาะสมต่อไป 
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมิน  

- ไม่มี 

2.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 2.1 

- ไม่มี 

 

หมวดที ่6 แผนการปรบัปรุง 

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

 

การปรับปรุง ความก้าวหน้าของการปรับปรุง 

1. ปรับการจัดการเรียนการสอนให้เน้ือหามี

ความทนัสมัย 

อาจารย์ผู้สอนรับทราบและปรับเน้ือหาให้มี

ความทนัสมัยอย่างสม ่าเสมอ 

2.ปรับรูปแบบการสอนในหัวเร่ือง Buffer 

Centrifugation and Spectrophotometry โดย

เพ่ิมกจิกรรมกลุ่ม 

อาจารย์ผู้สอนมีการมอบหมายงานกลุ่มให้

ศึกษาท าความเข้าใจก่อนเรียน 

3.ปรับเน้ือหาการสอนโดยเน้นการสอนแบบ

ปฏบัิติการให้มากขึ้น 

ด าเนินการได้ตามที่เสนอ ซ่ึงในปีการศึกษานี้

นิสติมีความพึงพอใจอย่างมาก 

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

ไม่มี 

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ขอ้เสนอ ก าหนดเวลาแลว้เสร็จ ผูร้บัผดิชอบ 

การปรับรูปแบบการจัดตารางเรียน

ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร 

เน่ืองจากการจัดแบบ module มี

ผลกระทบต่อการเรียนบางรายวิชา

นอกสถานที่ของนิสติหลักสูตรตจ

วิทยา 

ก่อนเปิดภาคเรียนที่1         

ปีการศึกษา 2561 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
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4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

เสนอคณะกรรมการบริหารบัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาแก้ไขผลกระทบที่เกดิข้ึนจาก

การจัดการเรียนการสอนแบบ module ต่อการเรียนนอกสถานที่ของบางรายวิชาในหลักสตูรตจวิทยา  

 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

   (รศ ดร. จันทนา เมฆสปีระหลาด) 

วันที่รายงาน..................................... 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร : 

 

ลงช่ือ............................................................ 

      (ผศ. ดร. อมัพร จาริยะพงศ์สกุล) 

วันที่รายงาน..................................... 


