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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        สนามจันทร์ / คณะเภสัชศาสตร์ / ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 SU149 การดูแลสุขภาพ (Health care) 
2.  จ านวนหน่วยกิต     

3(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตรปริญญาบัณฑิต    หลายหลักสูตร 
 เป็นวิชา เลือก ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ผศ.ดร.สุรวุฒิ วัฒนา ผศ.ดร.ปทัมวรรณ เผือกผ่อง และ อ.ดร.ธีรดา แต้โสตถิกุล 
     อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ า) 

1 ผศ.ดร.สุรวุฒิ วัฒนา 
2 ผศ.ดร.ปัทมวรรณ เผือกผ่อง 
3 อ.ดร.ธีรดา แต้โสตถิกุล 
4 รศ.ดร.ฉัตชัย ฉิ่นพศาล 
5 รศ.ดร.ศรีสมบัติ นวนพรัตน์สกุล 
6 อ.ดร.วราภรณ์ ศกศวัตเมฆินทร์ 
7 ผศ.ดร.นุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ 
8 ผศ.ดร.นพรัตน์ นันทรัตนพงศ์ 
9 อ.ดร.กวิณ ด้วงมี 

     อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์พิเศษ) 
 เภสัชกรหญิง ฐิติญา วิชยานนท์ Blogger / influencer in Skincare (7 ปี) และ อาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีเครื่องส าอาง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
 
หมายเหตุ แบง่การลงทะเบียนเป็น 6 กลุ่ม กลุ่ม 801 (สนามจันทร์), 805 (เพชรบุรี) เรียนร่วมกันใน
วันอังคาร ส่วนกลุ่ม 802 (สนามจันทร์), 804 (วังท่าพระ), 806 (เพชรบุรี) เรียนร่วมกันในวันพุธ มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนเป็นชุดเดียวกันในทุกกลุ่ม (กลุ่ม 803 ไม่มีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน) 
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5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษาปลาย  ของทุกชั้นปีของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน 

เรียนแบบออนไลน์ผ่าน SU e-learning  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  18 เมษายน 2565 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

รายวิชา (CLOs) 
กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 
วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLOs 
CLO 1. ระบุแนวทางการดูแล
ตนเองในโรคและอาการเจ็บป่วย
เบื้องต้นได้ 

- บรรยายประกอบสไลด์หรือ
วิดิทัศน์ 

- อภิปรายกรณีศึกษา 

สอบข้อเขียนกลางภาค นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ผลการเรียนรู้ โดยผล
ประเมินรายวิชาในส่วนที่ 
3 คือด้านการพัฒนาผล
การเรียนรู้จากการเรียน
การสอนวิชานี้อยู่ในระดับ
ดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 
จาก 5.00 

พัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ เน้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วมอภิปราย 

CLO 2. บอกหลักการใช้ยา
พ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง 

- บรรยายประกอบสไลด์หรือ
วิดิทัศน์ 

- อภิปรายกรณีศึกษา 

สอบข้อเขียนกลางภาค พัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ เน้นให้
นักศึกษามีส่วนร่วมอภิปราย 

CLO 3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้
อย่างมีหลักการและเหตุผล 

- บรรยายประกอบสไลด์หรือ
วิดิทัศน์ 

- อภิปรายกรณีศึกษา 
- วิพากษ์โฆษณาหรือสื่อที่

เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย 
- มอบหมายงาน 

- งานในห้องเรียน หรือ การบ้าน 
- งานมอบหมายส่งปลายภาค 
- ให้นักศึกษาน าเสนอผลิตภัณฑ์

บ ารุงผิวที่ตนใช้ในปัจจุบันโดย
การวิเคราะห์จากสภาพผิวของ
นักศึกษา  และให้นักศึกษา
พิจารณาว่าอยากปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์อย่างไร 

เน้นให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทั้งในด้าน
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 

CLO 4. บอกอันตรายที่เกิดจาก - บรรยายประกอบสไลด์หรือ สอบข้อเขียนกลางภาค พัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ เน้นให้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
รายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLOs 

การใช้ยา วิดิทัศน์ 
- อภิปรายกรณีศึกษา 

นักศึกษามีส่วนร่วมอภิปราย 

CLO 5. บอกโทษที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้ยาเสพติดได้ 

- บรรยายประกอบสไลด์หรือ
วิดิทัศน์ 

- อภิปรายกรณีศึกษา 

สอบข้อเขียนกลางภาค พัฒนารูปแบบการสอนออนไลน์ เน้น
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมอภิปราย 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        24  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     24  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    -  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A 19 79.16 
B+   3 12.50 
B  1 4.17 

C+   
C   

D+   
D   
F 1 4.17 
I   
S   
U   
W   

รวม 24 100 
 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
      ไม่มี (นักศึกษาที่ได้รับเกรด F เป็นเพราะไม่เข้าเรียน ไม่เข้าสอบกลางภาค ไม่ส่งงานมอบหมาย) 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
วิธีการ  สรุปผล 

1. นักศึกษาท าแบบประเมินการเรียนการ
สอนตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน 

รายละเอียดในหมวดที่ 5 ข้อ 1 
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วิธีการ  สรุปผล 
นักศึกษาประเมินตนเอง การพัฒนาผลการ
เรียนรู้จากการเรียนการสอนวิชานี้ และ
ข้อเสนอแนะ 
2. อาจารย์ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (คะแนนประเมินแต่ละส่วนและการ
พิจารณาผลการศึกษาปลายภาค) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาคนที่ 2 ส่งคะแนนให้อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาคนที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้องของการ 
ท าคะแนน 

3. ภาควิชาตรวจสอบและรับรองผลการเรียน
ของนักศึกษา 

-อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าเสนอผลการเรียนของนักศึกษา 
ในการประชุมภาควิชาครั้งท่ี 4/2565 วันที่ 8 เมษายน 2565 
-ที่ประชุมภาควิชาตรวจสอบและรับรองผลการเรียนของ
นักศึกษา 

4. รายงานผลการเรียนของนักศึกษาต่อ 
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

- คณะกรรมการประจ าคณะฯตรวจสอบและรับรองผล 
การเรียนของนักศึกษาในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะฯครั้งที่ 7/2565  วันที่ 11 เมษายน 2565 

 
 

หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 

การติดตามนักศึกษาที่ขาดเรียนและอยู่ต่างวิทยาเขตท าได้ยาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้อง
ประสานงานกบันักวิชาการศึกษาของคณะนั้นๆ ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อท าให้ติดตาม
นักศึกษายากเพราะนักศึกษาก็ไม่ได้เข้าคณะและนักศึกษาไม่ค่อยตอบ email ในปีการศึกษานี้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ประสานงานกับนักวิชาการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการในการติดตามให้นักศึกษา
มาสอบกลางภาคและท้ายที่สุดต้องติดตามให้นักศึกษามาถอนรายวิชาเนื่องจากนักศึกษาขาดสอบกลางภาค
และไม่เข้าเรียน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้เซ็นชื่อในใบถอนรายวิชาให้นักศึกษาแล้วเมื่อนักศึกษา
ติดต่อมาทาง email อย่างไรก็ตามนักศึกษาก็ขาดการติดต่อไปอีกและไม่ท าการยื่นเรื่องขอถอนรายวิชา 
นักศึกษารายดังกล่าวจึงได้ผลการศึกษาเป็น F 
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
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จากการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาจ านวน 23 คนจากจ านวนที่ลงทะเบียน 24 คน (95.8%) 
พบว่าคะแนนจากทั้ง 4 ส่วนคือคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน/ผู้สอน คะแนนการประเมินตนเองของ
นักศึกษา คะแนนการพัฒนาผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอน และคะแนนความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน มีค่าเฉลี่ย 4.28 จากคะแนนเต็ม 5 ดังเอกสาร
แนบ 

 
 

ส่วนที ่ หัวข้อ 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย จาก 5 

1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน/ผูส้อน 4.71±0.50 

2 นักศึกษาประเมินตนเอง 4.65±0.62 

3 การพัฒนาการเรียนรูจ้ากการเรียนการสอนในรายวิชานี ้ 4.63±0.58 

4 
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและวัสดุ
อุปกรณ์ประจ าห้องเรียน 

2.41±0.79 

 รวม 4.28±0.58 

 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อยากให้ปรับเนื้อหาให้มีความวิชาการน้อยมากกว่านี้ ให้เข้าใจง่ายมากกว่านี้ และปรับวิธีการสอน
ให้มีความสนุกอีกหน่อย โดยรวมได้ความรู้ที่ยังไม่เคยรู้กลับไปแล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันพอสมควร
เลยค่ะและสนุกท่ีได้มาเรียนวิชานี้ค่ะ 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

จะน าข้อเสนอแนะจากนักศึกษาไปปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่มาจากสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มากข้ึน เช่น ปรับวิธีการสอนโดยลดเนื้อหาที่สอนแบบบรรยาย และใช้วิธีการให้นักศึกษา
ร่วมอภิปรายมากขึ้น 
 
2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ไม่มี 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ไม่มี 
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หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 
ในปีการศึกษานี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสร้างกลุ่ม Line open chat เพ่ือสื่อสารกับนักศึกษา 

ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมในกลุ่ม Line สามารถได้รับข่าวสารเกี่ยวกับรายวิชาได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม
นักศึกษา 1 รายก็ไม่เข้าร่วมกลุ่มสื่อสารนี้ ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงจะปรับปรุงช่องทางสื่อสาร
แบบออนไลน์ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
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