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รายละเอียดรายละเอียดผลผลการด าเนินงานของการด าเนินงานของรายวิชารายวิชา   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

                        

หมวดหมวดท่ีท่ี  11  ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา     PS 2002 สรีรวิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite):  BI 1012 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน(Co-requisite) :  ไม่ม ี

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน (Section): 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :  อาจารย์รังสิมา ใช้เทียมวงศ์    กลุ่มเรียน : 01-02 , 99 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมตตา โพธิ์กลิ่น  กลุ่มเรียน : 01-02 , 99 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง  กลุ่มเรียน : 01-02 , 99 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันเพ็ญ บางส ารวจ   กลุ่มเรียน : 01-02 , 99 
 

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน:  ภาคการศึกษา 2 ชั้นปีที ่1 และ 2 

5.   สถานที่เรียน:  เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม MS team เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

  

 

 

หมวดที่ หมวดที่ 22  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอนการจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน  (ดูข้อมูลจาก มคอ.3 หมวดที่ 5 ข้อ 1 แผนการสอน) 

สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 แนะน าการเรียนการสอน   ชี้แจงกฎระเบียบ ในการเรยีนการสอน 
การเก็บคะแนน แบ่งกลุ่มท ารายงาน  แจกการบ้าน  ให้ท าสรุปย่อ
ของแต่ละบท   

2 - 2 -  

2 เซลล์ ระบบโครงร่าง ระบบผิวหนัง และระบบห่อหุ้มร่างกาย  
ลักษณะของเซลล์ และการท าหน้าที่ของส่วนต่างๆของเซลล์ การ
ควบคุมการเข้าออกของสารผ่าน cell membrane โครงสร้างและ
องคป์ระกอบของผิวหนัง การท างานของส่วนต่างๆของผิวหนัง การ

2 - 2 -  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

ท างานของระบบโครงร่างและข้อต่อ 

3 สรีรวิทยาของเซลล์ประสาท คุณสมบัติของเซลล์ประสาท กลไก
การเกิดกระแสประสาท การถ่ายทอดสัญญาณระหว่างเซลล์
ประสาท  

2 - 2 -  

4 ระบบประสาทอัตโนมัติและรีเฟล็กซ์  องค์ประกอบของวงจร
รีเฟล็กซ์ การท างานของรีเฟล็กซ์แต่ละชนิด สาธิตการตรวจ
รีเฟล็กซ์ทางคลินิก ความแตกต่างของ somatic nervous system 
และ autonomic nervous system  สารสื่อประสาท หน้าที่ของ
ของ autonomic nervous system  

2 - 2 -  

5 ระบบกล้ามเนื้อ  ชนิดของกล้ามเนื้อ กลไกการส่งสัญญาณประสาท
ผ่าน neuromuscular junction การหดตัวของกล้ามเนื้อ การล้า
ของกล้ามเนื้อ  

2 - 2 -  

6 ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์  สรีรวิทยาของต่อมไร้ท่อ การ
ท างานของฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์  

2 - 2 -  

7 ระบบหายใจ และการทดสอบสมรรถภาพปอด  สรีรวิทยาของ
ระบบหายใจ การระบายอากาศและการแลกเปลี่ยนก๊าซ , การ
ควบคุมการหายใจ และการทดสอบสมรรถภาพของปอด 

2 - 2 -  

8 ระบบหัวใจ   การท างานของหัวใจในภาวะปกติ   2 - 2 -  

9 ระบบไหลเวียนเลือด ระบบน้ าเหลืองและภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
ความดันในหลอดเลือดชนิดต่าง ๆ , การแลกเปลี่ยนสารอาหาร , 
การควบคุมการไหลของเลือดและการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด
ในสภาวะการต่าง ๆหน้าที่ของเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ  การ
ท างานของของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น Macrophage การท าหน้าที่
ของระบบน้ าเหลือง 

2 - 2 -  

10 ระบบทางเดินอาหาร  กลไกการท างานของอวัยวะในระบบทางเดิน
อาหาร กลไกการย่อยและการดูดซึมอาหารประเภทต่าง ๆ การ
ท างานของตับ และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ถุงน้ าดี  

2 - 2 -  

11 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  สรีรวิทยาและการท างานของส่วนต่างๆของ
ไต หลักการกรองของเสียของไต การสร้างน้ าปัสสาวะและการ
รักษาสมดุลน้ าในมนุษย์ 

2 - 2 -  

12 ระบบประสาทยนต์  บทบาทของเบซัลแกงเกลียและซีรีเบลลัม 
ชนิดและหน้าที่ของวิถีประสาทที่ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อ   

2 - 2 -  

13 ระบบประสาทสัมผัส  คุณสมบัติของตัวรับความรู้สึก ชนิดของ
ตัวรับความรู้สึก การรับสัมผัสแตะต้อง อุณหภูมิ ความเจ็บปวด 

2 - 2 -  
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สัปดาห์ หัวข้อการสอน 

จ านวนชั่วโมงตาม
แผน 

จ านวนชั่วโมงสอน
จริง 

เหตุผล 
หากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % 
บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

และทางเดินของระบบประสาทสัมผัส 

14 ระบบประสาทสัมผัสพิเศษ กลไกการมองเห็น การได้ยินเสียง และ
การรับกลิ่น การทดสอบการได้ยิน     

2 - 2 -  

15 ระบบประสาทขั้นสูง  การควบคุมการนอนหลับ ระบบลิมบิก และ
คลื่นไฟฟ้าสมอง 

2 - 2 -  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา 30  30 -  

 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  ไม่ม ี  

 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 

 (จากมคอ.3 หมวดที่4) 

วิธีการสอนที่ระบุในรายละเอียด 
ของรายวิชา 

(จากมคอ.3 หมวดท่ี 4) 

ประสิทธิผล ปัญหาของวิธีสอนที่ใช้  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไข 
มี ไม่ม ี

1. คุณธรรม จริยธรรม ชี้แจงกฎระเบียบในการเข้าชั้นเรียน และท า
ข้อตกลงกับผู้เรียนในเรื่องเวลาในการเรียน
การสอนที่จะเริ่มต้นการเรียนการสอน รวมถึง
การปฏิบัติตนเองในการสอบ ส่งเสริมความ
ซื่อสัตย์ในการเช็คชื่อเขา้ห้องเรียน หากพบว่า
มีการลงชื่อแทนกันหรือท าข้อสอบ quiz แทน
เพื่อนจะหักคะแนนเก็บ 10 % 

✓   

 

2. ความรู้ สอนบรรยายตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ในประมวล
การสอนโดยการสอนในห้องบรรยายและทาง
ออนไลน์  

✓   

 

3. ทักษะทางป ัญญา  
สนับสนุนให้ใช้ e-learning ศึกษาด้วยตนเอง 
โดยใช้ฐานข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต แนะน าการ
ค้นคว้าข้อมูลที่เชื่อถือได้จากอินเตอร์เน็ต และ
วารสารวิชาการต่างๆ 

✓   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

มอบหมายงานกลุ่ม การบ้านและงานศึกษา
ด้วยต้นเอง โดยเน้นการท างานเปน็กลุ่ม ความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหา และการตรงต่อ
เวลาในการส่งงาน 

✓   
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5. ทักษะการว ิเคราะห์ เชิง
ต ัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างเหมาะสมใน
การสื่อสาร  ได้แก่   การเขียนบรรยายผลการ
ทดลอง ค าถามท้ายบท ตลอดจนข้อสอบ
อัตนัย และสนับสนุนให้ใช้ e-learning ศึกษา
ด้วยตนเอง โดยใช้ฐานข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
แนะน าการค้นคว้าข้อมูลที่เชื่อถือได้จาก
อินเตอร์เน็ต และวารสารวิชาการต่างๆ พร้อม
ทั้งมอบหมายงานกลุ่ม การบ้านและงานศึกษา
ด้วยต้นเอง โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน 
และตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

✓   

 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
การติดต่อนักศึกษาทาง e learning ไม่สะดวก เนื่องจากไม่ใช่ application ทีส่ามารถใช้กับโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกับ MS team จึง

ควรใช้ ms team เป็นหลัก ส่วน e-learning จะเอาไว้ลงข้อมูลที่เป็นไฟล์ใหญ่ๆให้นักศึกษามา เพื่อเอาไว้ศึกษาทบทวนด้วยตัวเองในภายหลงั 
ในการจัดการเรียนการสอน ควรเตรียมการเรียนออนไลน์ไว้ส าหรับกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการสอบออนไลน์ด้วย 
 
 

หมวดที่ หมวดที่ 33  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา กลุ่ม 01-02 จ านวนนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 246 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 246 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 

 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา กลุ่ม 99 จ านวนนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 6 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 6 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) 0 

 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

กลุ่ม 01-02 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน    ร้อยละ 
A 2 0.83 

B+ 10 4.17 

B 24 10.00 

C+ 131 54.58 

C 54 22.50 
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D+ 16 6.67 
D 3 1.25 

F 0 0 

I 0 - 

ขาดสอบ 6 - 

รวม 246 100 

 

กลุ่ม 99 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน    ร้อยละ 

A 0 0 

B+ 0 0 

B 1 16.67 

C+ 1 16.67 

C 2 33.33 

D+ 2 33.33 

D 0 0 

F 0 0 

I 0 - 
ขาดสอบ 0 - 

รวม 6 100 

 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ - ไม่ม ี

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา – ไม่ม ี

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน: – ไม่ม ี
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: – ไม่ม ี

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มรายวิชาสรีรวิทยา
พิจารณาข้อสอบ (  2 กุมภาพันธ์ 2565 และ 22 เมษายน 
2565) และผลการเรียนรายวิชา PS2002  (17 พฤษภาคม 
2565) 

2. ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

   วาระพิจารณาเกรดวิชา PS2002 ( 18 พฤษภาคม 2565) 

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาเสนอ 

 

  

2. คณะกรรมการวิชาการคณะฯเห็นชอบตามที่
กลุ่มวิชาเสนอ 
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หมวดที่ หมวดที่ 44  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ  

1. ประเดน็ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก  

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ไม่มี ไม่มี 

 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร  

ปัญหา ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

ไม่มี ไม่มี 

หมวดหมวดท่ีท่ี  55  การประเมินรายวิชาการประเมินรายวิชา  

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา  
1. เนื้อหามาก อ่านหนังสือไม่ทัน 
2. อาจารย์สอนเร็ว 
3. ข้อสอบควรมี link เดียว 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1   
1. ลักษณะเนื้อหาวิชานี้เป็นวิชาที่ต้องใช้ความจ าเป็นหลัก   และมีศัพท์เทคนิคทางการแพทย์มาก โดยเฉพาะที่เป็นตัวย่อ ดังนั้น

นักศึกษาจ าเป็นต้องมีพื้นความรู้ทางด้านชีววิทยาและกายวิภาคศาสตร์มาก่อน ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนไม่สามารถทบททวนให้ทั้งหมด
ได้  เนื่องจากจะเสียเวลาเรียนในเนื้อหาที่จ าเป็น  นอกจากนี้หนังสืออ่านประกอบในห้องสมุดและข้อมูลที่จ าเป็นใน e learning   
ก็เพียงพอที่จะให้หาความรู้เพิ่มเติมได้  ในบางหัวข้อที่มีเนื้อหามากท าให้การสอนต้องต่อเนื่องรวบรัด นักศึกษาจึงต้องตาม
บทเรียนที่อาจารย์สอนอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ตามการเรียนในห้องไม่ทัน ก็จะมีคลิปประกอบการสอนที่อยู่ใน e learning 
นักศึกษาสามารถเข้าฟังย้อนหลังได้  โดยที่ไม่ต้องใช้ประกอบในการสอนก็ได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาตามข้อวิภาค
ดังกล่าวคือ   ต้องท าความเข้าใจกับนักศึกษาในเรื่องของการศึกษาด้วยตนเอง  การเตรียมพร้อมก่อนเรียน  โดยให้ท า pretest ที่
เน้นความรู้ระดับมัธยมปลาย และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เป็น pre-requisite เพื่อกระตุ้นเตือนนักศึกษาให้ทราบว่าควรมี
ความรู้เรื ่องใดมาก่อน  และหัดให้นักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  ส่วนกิจกรรมในห้องเรียน ไม่สามารถจัดได้เต็มที่
เนื่องจากเป็นวิชาบรรยายไม่มีปฏิบัติการ  และอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องใช้วิธีให้นักศึกษา ศึกษาจากคลิป
ประกอบการสอน  นอกจากนี้ได้หาวิธีเพื่อให้นักศึกษาทบทวนบทเรียนโดยการให้ส่งสรุปย่อในแต่ละหัวข้อ เพื่อเป็นคะแนนเก็บ
ด้วย 

2. ในการสอนได้จัดล าดับในการอธิบายโดยจะใช้เวลาอธิบายในส่วนที่เป็นเนื้อหาหลัก และส่วนที่เข้าใจยาก ส่วนเนื้อหาที่สามารถ
อ่านท าความเข้าใจได้เองจะจัดไว้ให้นักศึกษาทบทวนเอง โดยจัดให้เป็นการบ้าน หรือให้สรุปเนื้อหาส่งในแต่ละบท ทั้งนี้เพื่อลด
เวลาบรรยายเนื้อหาดังกล่าว และเพิ่มเวลาในการท าความเข้าใจในเนื้อหาที่ซับซ้อนมากขึ้น บางครั้งจะมีงานให้อ่านล่วงหน้าแล้ว
ในชั่วโมงเรียนจะได้ไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมาก นักศึกษาที่ไม่ท างานมาล่วงหน้าจะตามไม่ทัน 

3. ในการสอบออนไลน์มีข้อจ ากัดหลายอย่าง โดยเฉพาะความเสถียรของอินเทอร์เนต ดังนั้นในการจัดสอบจะไม่ท าข้อสอบให้เกินชุด
ละ 30  ข้อ ซึ่งท าให้ต้องมี 3 link โดยประมาณ  เพื่อให้สามารถแก้ปัญหานักศึกษาที่อินเทอร์เนตหลุด ต้องเข้ามาเริ่มท าข้อสอบ
ใหม ่
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2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น  
จากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนโดยผู้ร่วมสอน พบว่านักศึกษาส่งงานไม่ตรงเวลา ขาดการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน  ขาดความใส่ใจในการท างาน 

ลอกการบ้าน และใช้วิธีหาข้อมูลทางอินเทอรเนตโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมก่อนส่งงาน ไม่มคีวามรับผิดชอบในการติดตามงาน นัด
หมายอาจารย์เพื่อมาสอบในหวัข้อที่ขาดสอบไป แต่ไม่มาตามนัด 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

การขาดเรียนของนักศึกษาเป็นปัญหาหลัก  เพราะอาจารย์ผู้สอนทุกท่านประสบกับปัญหานี้ทุกครั้งที่เข้าสอน แต่ไม่สามารถเชคชื่อนักศึกษา
ได้ เนื่องจากมีเวลาไม่พอ ที่ผ่านมาจะใช้วิธี quiz ต้นชั่วโมง แต่เนื่องจากวิชานี้ไม่มีภาคปฏิบัติการจึงไม่สามารถ quiz ได้ จึงได้แต่ย้ าเตือนนักศึกษาถึง
ความส าคัญของการเข้าชั้นเรียน ซึ่งการไม่เข้าเรียน และการสอบที่ได้คะแนนน้อยเป็นเหตุผลที่เกี่ยวข้องกันโดยตรง นอกจากนี้ในสถานการณ์ 
COVID-19 มีการเรียนแบบออนไลน์ ท าให้การเชคชื่อเป็นไปได้ยาก เพราะอาจารย์ผู้สอนไม่สามรถสอนไปด้วยและตรวจสอบผู้ที่เข้าเรียนด้วยในเวลา
เดียวกัน โดยเฉพาะการท างานที่บา้น จะไม่มีผู้ช่วยหรือ TA ในการตรวจสอบ  

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้ประสานงานกับนักศึกษาโดยตรงผ่าน MS team แต่มีนักศึกษาที่ไมอ่่านแชท หรือตอบกลับมาแต่พอถึงเวลาแล้ว
ผิดนัด ทั้งนี้อาจารย์ผูส้อนได้ตามจนถึงที่สุดแล้ว 

 

หมวดที่ หมวดที่ 66  แผนการปรับปรุงแผนการปรับปรุง  
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุง 

จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

1. ใช้ MS team เป็นหลักในการติดต่อกับนักศกึษา 

 
 
 

2. ให้ส่ง short note เป็นระยะ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา
ทบทวนบทเรียน 

 
 
 
3. จัดสอบ 3 ครั้ง 
 
 
 
 
4. ยกเลิกการน าเสนอรายงานกลุ่ม 

1. มีการติดต่อกับนักศึกษาทางแชท และ post 
ข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านทาง MS 
team พบว่านักศึกษาส่วนมากได้รับข่าวสาร และ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
2. เนือ่งจากสถานการณ์โรคระบาด ท าให้นักศึกษา
ไม่มั่นในที่จะเข้ามาเรียนบรรยายออนไซต์ จึงจัดให้มี
การทบทวนบทเรียนโดยการท าสรุปย่อ แล้วส่งทาง 
MS team ซึง่นักศึกษาส่วนมากให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี 
3. มีการจัดสอบนอกเหนือจากสอบกลางภาคและ
ปลายภาคตามก าหนดของส านักทะเบียน โดยการ
แบ่งเนือ้หาสอบเป็น 3 ครั้ง ซึ่งนักศึกษาให้ความ
ร่วมมือเปน็อย่างดี เนื่องจากสอบแต่ละครั้ง จะมี
เนื้อหาน้อยลง ท าให้อ่านหนังสือสอบได้ง่ายขึ้น 
4. ให้นักศึกษาท ารายงานกลุ่มโดยการระดมสมอง
ผ่านทาง application ต่างๆ เพื่อเว้นระยะห่าง โดย
ให้น าเสนอเนื้อหาผ่านทางคลปิวีดิทัศน์ และท าเป็น 
term paper ส่งแทน 
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2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ได้เพิ่มงานที่เป็นคะแนนเก็บ ท าให้นักศึกษาส่วนมากได้คะแนนเก็บค่อนข้างดี แต่ปัญหาเรื่องคะแนนสอบยังคงอยู่ 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

แผนการปรับปรุง เวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

คงแผนการปรับปรุงของปีที่แล้วไว้ เนื่องจากสามารถลดปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ดังนี้ 
1. เพิ่มงานกลุ่มและการบ้านในส่วนของคะแนนเก็บเป็น 20% 

2. ให้ส่ง short note เป็นระยะ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาทบทวนบทเรียน 
3. จัดสอบ 3 ครั้ง  
4. ขอจัดกลุ่มเรียนให้ขนาดเล็กลง ไม่เกินกลุ่มละ 70 คน ถ้าท าได้เพื่อที่จะได้
ดูแลนักศึกษาได้ใกล้ชิดขึ้น และสามารถเชคชื่อเข้าห้องเรียนได้ 
5. ยกเลิกการน าเสนอรายงาน เปลี่ยนเป็นจัดท าคลิปน าเสนอ และ term 
paper แทน 
6. เตรียมคลิป เอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัด และใบงาน ส่งเสริมให้
นักศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเอง หากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นโรค
ระบาด 
7. แนะน าการหาข้อมูลทางอินเทอรเนตที่เกีย่วกับการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาถัดไป อาจารย์ผู้สอน 

 

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รายวิชานี้ต้องอาศัยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์เป็นอย่างมาก อาจารย์ผู้สอนพยายามให้นักศึกษาท่องศัพท์
ภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังไม่ได้ผลดีในการท าคะแนนสอบ นักศึกษาอ้างว่าค าศัพท์มีมากเกินไป มีการบ้านของรายวิชาอื่นที่ต้องท า จึงไม่มีเวลาทบทวน
บทเรียน นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนไมมีภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นส่วนที่ท าให้นักศึกษาเข้าใจ มองภาพรวมของเนื้อหาภาคบรรยายได้ถ่องแท้ จึง
ต้องอาศัยการทบทวนด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ ควรเน้นย้ าให้นักศึกษาตระหนักถึงข้อเสียเปรียบของตนเองเพื่อที่จะได้วางแผนการศึกษาให้
เหมาะสม 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ลงชื่อ     
(นางสาวรังสิมา  ใช้เทียมวงศ์) 
วันที่รายงาน  6 มิถุนายน 2565 

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีภาพ   ลงชื่อ           
(รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์) 
วันที่รายงาน  6 มิถุนายน 2565 


