
แนวคดิการประเมนิผลการสอนตาม

ประกาศใหม่ของมหาวทิยาลยั ปี 2563
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ปรบัปรงุจาก ศ.ดร.ขวญัใจ กนกเมธากลุ

ศ.ดร.สมชาย  ป่ินลออ

ภาควชิาปรสติวทิยา

คณะแพทยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัขอนแกน่

18-24 พฤศจกิายน 2564

คณะกรรมการประเมนิการสอนของ

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ปี 2563



โลกยุค 4.0 คอืโลกยุคหลงัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทศิทางทีโ่ลก

เคลือ่นไปนี ้ไดผ้ลกัดนัใหทุ้กวงการตอ้งเคลือ่นตาม ไม่วา่จะเป็นการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม ท ัง้ระดบัชาต ิและระดบันานาชาติ

Thailand 4.0 จงึเปลีย่นการขบัเคลือ่นประเทศจากภาคอตุสาหกรรม ไปสู่

การขบัเคลือ่นดว้ยเทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรม และ

เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลติสนิคา้ ไปสูก่ารเน้นภาคบรกิารมากขึน้

ม.ขอนแกน่ วางกลยุทธ ์KKU Transformation ฝ่าวกิฤตอิดุมศกึษา

ไทย

KKU transformation
Education Transformation
- Flipped classroom
- Experience Learning 
- Lifelong Learning

อนัดบั 1 ใน 3 ของประเทศ 

อนัดบั 1 ใน 80 ของเอเชยี
อนัดบั 1 ใน 400 ของโลก
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ศ.อารนัต ์พฒัโนทยั

• จงท าให ้งานสอน งานวจิยั งานบรกิาร  เป็นอนัเดยีวกนัและเป็นกจิวตัรประจ าวนัอย่างที ่

• ผศ. เป็นต าแหน่งเร ิม่ตน้ในทางวชิาการ ทีง่่ายทีสุ่ด

• รศ. มผีลงานกน็ ามาเขยีนหนงัสอื 
• ถา้วางแผนดมีจีุดหมาย  เร ิม่ตน้ด…ี…..เราจะกา้วไปไดไ้กล และกา้วไดเ้รว็ ถงึ ศ. 7
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9 ซม.ตัวอย่างเอกสารประเมินการสอนปัจจุบัน

ศ.ดร.ขวญัใจ กนกเมธากลุ
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KKU ยุคที่สาม : มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย และมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน า

ประเมินการสอนประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ



The Voice 2: น าเสนอผลการด าเนินงาน 19 ม.ค.2564

The Voice 2
“รา่งแนวปฏบิตักิารประเมนิการสอนใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของกลุม่หรอืสาขาวชิา”

• 1)  ศ.ดร.อารันต์ พัฒโนทัย 
เกษตรศาสตร์  (ที่ปรึกษา)

• 2)  ศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธากุล  
วิทยาศาสตร์ (ประธาน)

• 3)  ศ.นพ.สมบูรณ์ เทียนทอง 
แพทยศาสตร์

• 4)  ศ.ดร.สมชาย ปิ่นละออ 
แพทยศาสตร์

• 5)  ศ.พญ.วิภา รีชัยพิชิตกุล  
แพทยศาสตร์
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• 6)  ศ.ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ 
มนุษยศาสตร์

• 7)  ศ.ดร.ศักดา ดาดวง 
เภสัชศาสตร์

• 8)  รศ.ดร.สุรชัย จันทร์จรัส 
บริหารธุรกิจและการบัญชี

• 9)  รศ.ธรณัส หินอ่อน 
ศิลปกรรมศาสตร์

• 10) รศ.ดร.เสาวคนธ์ วีระศิริ 
พยาบาลศาสตร์

• 11) รศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 
สถาปัตยกรรมศาสตร์

• 12) รศ.ดร.ภัทรียา ลาสุนนท์ 
วิทยาเขตหนองคาย

• 13) ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ 
เกษตรศาสตร์

• 14) รศ.ดร.อังคณา ทองพูน พัฒนศร 
มนุษยศาสตร์  (เลขานุการ)

• 15) นางสาวณัฏฐ์นรี ช ากรม 
กองทรัพยากรบุคคล                           
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



The Voice 2: น าเสนอผลการด าเนินงาน 19 ม.ค.2564

มีการประชุมแล้ว 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 27

สิงหาคม 2563 
ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 19

กันยายน 2563
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 7

ตุลาคม 2563
น าเสนอ มข วันจันทร์ที่ 25 

มกราคม 2564
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สรุปการด าเนินงาน
The Voice 2 
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The Voice 2: น าเสนอผลการด าเนินงาน 19 ม.ค.2564

เรื่องที่ 1 การนับผลงานการสอนที่ใช้ในการประเมินการสอน

14

สรุปประเด็นส าคัญในการปรับปรุง

เรื่องที่ 2เ เอกสารที่ใช้ในการประเมินการสอน

เรื่องที่ 3เ ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการสอน

เรื่องที่ 4 ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบ
การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ



The Voice 2: น าเสนอผลการด าเนินงาน 19 ม.ค.2564

เรื่องที่ 1 การนับผลงานการสอนที่ใช้ในการประเมินการสอน
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“ส าหรับกรณีที่ผู้ขอสอนหลายวิชาหรือสอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะใช้เอกสารหลักฐาน

ของทุกวิชาที่สอน ซึ่งนับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค” 

นิยาม*  วิชาภาคทฤษฏี 3 หน่วยกิต = บรรยายหรืออภิปราย 45 ชม./ภาคการศึกษา

วิชาปฏิบัติ 1 หน่วยกิต = ฝึกหรือทดลอง 45 ชม./ภาคการศึกษา

เงื่อนไข วิชาที่ประเมินการสอนใช้ 1 วิชา 3 หน่วยกิต ถ้าไม่ครบให้ใช้หลายวิชารวมกัน 3 หน่วยกิต

กรอบแนวคิด ประเมินการสอน
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การประเมินการสอนในปัจจุบันควรเน้นความสามารถในการวางแผนการสอน วิธีการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้มากกว่าการประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินผล
การสอนตามเกณฑ์ 9 ข้อ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 2560 และ ก.พ.อ. 2563 

กรอบแนวคิด ประเมินการสอน

เรื่องที่ 2เ เอกสารที่ใช้ในการประเมินการสอน
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เอกสารการประเมินการสอน
แบบเดิม แบบเสนอใหม่

เน้นประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารค าสอนที่
เป็นกึ่งต ารา

ข้อปัญหาหลักที่เกิดขึ้น

1) ใช้เวลานานในการเขียนเนื้อหาวิชา 3 หน่วยกิต และ  
เป็นการประเมินเอกสารประกอบการสอนหรือ   
เอกสารค าสอน

2) เอกสารในข้อ 1) ไม่สามารถน าไปใช้เป็นต าราที่เป็น
ผลงานวิชาการในการขอต าแหน่งได้ และหากจะใช้ต้อง
แสดงหลักฐานการเขียนเพิ่มใหม่ และจะใช้ประเมินได้
เฉพาะส่วนที่เขียนเพิ่มเท่านั้น

เน้นความสามารถในการวางแผนการสอน วิธีการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการสอน

ข้อดี

1) แก้ปัญหาที่เกิดในแบบเดิม ท าให้ผู้ขอมีเวลาเขียน
ต าราหรือหนังสือเพื่อใช้เป็นผลงานวิชาการ
ในการขอต าแหน่งมากขึ้น

2) ผู้สอนใช้เอกสารหลักฐานการวางแผนการสอน
และการประเมินการสอนได้หลากหลาย 
ตามบริบทและจุดประสงค์ของวิชาที่สอน 

3) เป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการสอน 
ที่มีหลักเกณฑ์ 9 ข้อ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ   
ก.พ.อ. 2560 และ ก.พ.อ. 2563
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A = แผนการสอน 

B+ = เนื้อหาละเอียด     B = เนื้อหาเน้นสาระส าคัญ

C = หลักฐานเอกสารที่ใช้ในการสอน 

D = ผลประเมินของนักศึกษา 

องค์ประกอบ 
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เรื่องที่ 3เ ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการสอน

ประเด็นการประเมิน 4 ด้าน
ค่าคะแนน

เดิม
ค่าคะแนน

ใหม่

1.ปริมาณและคุณภาพของเอกสารหลักฐานที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ 
ประกอบการประเมินการสอน

25 20

2. ความสามารถด้านการวางแผนการสอนและการประเมินผลการ
สอน

25 30

3. ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน 25 30

4. ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และวิญญาณความเป็นครู 25 20
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เรื่องที่ 4เ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพือ่ประกอบ
การพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ

มีการก าหนดข ัน้ตอนปฏบิตัทิีช่ดัเจน

และก าหนดระยะเวลา ภายใน 45 วนัในการ

ประเมนิผลการสอน โดยนบัต ัง้แตแ่ตง่ต ัง้ กก 

ประเมนิการสอนโดยคณะฯ





แนวทางการคดิภาระงานสอน และการเตรยีม

หลกัฐานประกอบการประเมนิในภาควชิาปรคีลนิิค

22

คณะกรรมการประเมนิการสอนคณะแพทย์



จะประเมนิการสอนเมือ่ไร?

1. พน้ระยะทดลองงาน

2. มภีาระงานสอนไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกติ

3. กอ่นยืน่ขอ ผศ. และ รศ.

จบ ป เอก
พน้ระยะทดลองงาน + ไม่น้อยกวา่ 1 ปี ยืน่ขอ ผศ. ได้

ด ารง ตน ผศ. + ปฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้ไม่
น้อยกวา่ 2  ปี ยืน่ขอ รศ. ได้



ขัน้ตอนการประเมนิการสอน

ปช จดัตารางสอน

ท าแผนการสอน
จดัท า มคอ 3 (กอ่นเปิดเทอม 30 วนั)
เตรยีมสอน

เตรยีมสอน

สอน (บรรยาย ปฏบิตักิาร ขา้ง

เตยีง กลุม่ย่อย ฯลฯ)
ใหค้ าปรกึษา ฝึกปฏบิตั ิฯลฯ

จดัท า มคอ 5 (ภายใน
30 วนัหลงัปิดเทอม)

เปิดเทอมสอนกอ่นเปิดเทอม ปิดเทอม
การสอนปกติ

ประเมนิการสอน

ปช จดัตารางสอน

ท าแผนการสอน
จดัท า มคอ 3 (กอ่นเปิดเทอม 30 วนั)
เตรยีมสอน

แตง่ต ัง้ กก ประเมนิการสอนใน
หน่วยงาน

เตรยีมสอน

สอน
ใหค้ าปรกึษา ฝึกปฏบิตัิ

ประเมนิสอน โดย นศ. และ กก 

ทีแ่ตง่ต ัง้ภายใน

จดัท า มคอ 5 (ภายใน
30 วนัหลงัปิดเทอม)

รวบรวมผลการประเมนิการสอน

และยืน่ประเมนิผลการสอน



ขัน้ตอนการประเมนิการสอน---เสรจ็สิน้ภายในคณะฯ

ประเมนิการสอน

ปช จดัตารางสอน

ท าแผนการสอน
จดัท า มคอ 3 (กอ่นเปิดเทอม 30 วนั)
เตรยีมสอน
แตง่ต ัง้ กก ประเมนิภายใน

เตรยีมสอน

สอน
ใหค้ าปรกึษา ฝึกปฏบิตัิ

ประเมนิการสอน* (โดย นศ. 

และ กก ทีแ่ตง่ต ัง้ภายใน)

จดัท า มคอ 5 (ภายใน
30 วนัหลงัปิดเทอม)

ไดผ้ลการประเมนิการสอน

และยืน่ประเมนิผลการสอน

คณะ กก ประเมนิ

การสอนประจ า

คณะฯ ทีค่ณะ
แตง่ต ัง้

แตง่ต ัง้ กก 

ประเมนิการสอน
ประจ าคณะฯ

กก ประเมนิการ

สอนจาก

เอกสารทีส่ง่

ประเมนิใหเ้สรจ็
สิน้ ภายใน 45 
วนั 3 ท่าน (ปธ กก และ

ผูท้รงคุณวฒุภิายนอก

คณะฯ) 

รบัรองผลการ

ประเมนิการสอน

โดย กก ประจ า
คณะฯ

กอ่นเปิดเทอม เปิดเทอม ปิดเทอม

แจง้ผลการประเมนิการสอน
เกบ็ผลการประเมนิไวไ้ดน้าน   3 ปี



เอกสารประกอบการประเมนิการสอน/ค าสอน (เดมิ)

1. มคอ 3
2. แผนการสอน (Lesson plan)
3. ตารางสอน
4. เอกสารประกอบการสอน/ค าสอน
5. สือ่การสอน (ppt, VDO, etc.,) ในหวัขอ้ทีน่ ามาประเมนิ
6. ผลการประเมนิของผูร้ว่มงาน ขอ้มูลดบิและสรุป
7. ผลการประเมนิโดย นศ. >70% ขอ้มูลดบิและสรุป
8. สรุป ภาระงานการสอนทัง้หมด ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกติ
9. สรุปสาระส าคญัของหวัขอ้อืน่ๆใน 3 หน่วยกติ



เอกสารประกอบการประเมนิการสอน/ค าสอน  (ใหม่)

1. มคอ 3
2. แผนการสอน (Lesson plan)
3. ตารางสอน

4. แฟ้มสะสมงาน และสรุปสาระส าคญัในเนือ้หาทีส่อน
5. สือ่การสอน (ppt, VDO, etc.,)
6. ผลการประเมนิ

- ผูร้ว่มงาน ขอ้มูลดบิและสรุป (เฉพาะบรรยาย)

- โดย นศ. ขอ้มูลดบิและสรุป (บรรยาย + ปฏบิตักิาร)
7.   สรุป ภาระงานการสอนทัง้หมด ไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกติ
8.   สรุป สาระส าคญัในเนือ้หาอืน่ๆใน 3 หน่วยกติ
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ภาคตน้ ล าดบั รายวชิา หวัขอ้เร ือ่ง จ านวน ชม

บรรยาย ปฏบิตัิ กลุม่ยอ่ย ขา้งเตยีง อืน่ๆ

ระดบั ป ตร ี 1MD35xxx 5 10
2 12
3 5 3
4 12

ระดบั บณัฑติ 5MD64xxx 3 10
6 2
7 12
8 9

สรปุ 15 33 45

ภาคปลาย

ระดบั ป ตร ี 9MD35xxx 4
10 12
11 5
12 12 12

ระดบั บณัฑติ 13MD64xxx 5
14 3
15 3 12
16 5

สรปุ 31 27 24

สรุปภาระงานสอนประจ าปีการศกึษา 2563



สอนบรรยาย สอนปฏบิตักิาร และสอนกลุ่มย่อยปรคีลนิิก 



การนับภาระงานสอน 3 หน่วยกติ

• นับตอ่ภาคการศกึษา โดยนับ ป.ตร ีเป็นหลกักอ่น
• บรรยาย 1 หน่วยกติ =  15  ชม
• ปฏบิตักิาร 1 หน่วยกติ = 45  ชม
• ถา้ไม่ครบ นับรวมสอนกลุม่ยอ่ย
• ถา้ไม่ครบนับรวมบณัฑติศกึษา

การสอนกลุม่ย่อย ใหนั้บเหมอืนการเบกิ PP

บณัฑติศกึษา
เป็นผูน้ าสมัมนา = บรรยาย, ผูร้ว่ม = ปฏบิตักิาร
การควบคมุวทิยานิพนธ ์นับตามการลงทะเบยีน และแบ่งภาระงาน?



จะเลอืกวชิาและหวัขอ้ใหนมาประเมนิด?ี

เลอืกวชิาทีส่อนในระดบั ป ตร ีเป็นหลกั และมี จ านวน นศ

มากพอในการประเมนิเพือ่ใหผ้ลการประเมนิมคีวาม
น่าเชือ่ถอื



การเตรยีม ppt

• ตอ้งมวีตัถปุระสงค ์

• รปูภาพ ตารางตอ้งมกีารอา้งองิ

• รปูผูป่้วยตอ้งปิดหนา้และตอ้งขออนุญาตจากผูป่้วย

• ไม่ควรเขยีนภาษา ไทย ปน องักฤษ แตเ่ขยีนค าแปลได ้

• การยอ่ กอ่นยอ่ตอ้งเขยีนชือ่เต็มกอ่น

• ควรมกีารยกตวัอยา่งประกอบ เชน่ เคสผูป่้วย งานวจิยัประกอบ

• ตอ้งมสีรปุสาระส าคญั
• ตอ้งมกีารแนะน าหนังสอื เอกสาร และแหลง่สบืคน้เพิม่เตมิ



รปูแบบการสอนทีด่ี

ควรมหีลากหลายรูปแบบ เชน่ บรรยายดว้ย power 
point, assignment, ถามตอบ
VDR, group discussion, etc.,

มกีารกระตุน้ให ้นศ เกดิความคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์ 
มสี่วนรว่ม และสารถเชือ่มโยงความรูไ้ด ้

จบใหม่ ป เอก ขอ ผศ.  อา่น text book มาสอน-------บรรยายดว้ย ppt

ท างานมผีลงานวจิยัและมปีระสบการณ ์เอา text book + 
ประสบการณ ์และการวจิยั--------มาสอน ทีห่ลากหลาย
รูปแบบ ในระดบั รศ.



ตวัอยา่งสรปุ เนือ้หา 3 หน่วยกติ (สอนคนเดยีว)
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วชิา MD364214  3(2-3-5)  ปรสติวทิยาส าหรบั นักศกึษา คณะสาสขุศาสตร ์

บรรยาย 2 หน่วยกติ (30 ขม)

บทที ่1  บทน าปรสติ

บทที ่2 โปรโตซวัทางการแพทย ์

บทที ่3 พยาธใิบไมท้างการแพทย ์

บทที ่4 พยาธติดืและพยาธหิวัหนามทางการแพทย ์

บทที ่5 พยาธติวักลมทางการแพทย ์

บทที ่6 สตัวข์าขอ้ทางการแพทย ์

บทที ่7 ระบาดวทิยา มาตรวดัโรคปรสติ และการป้องกนัควบคมุ 

โรคปรสติแบบองคร์วม

สอนปฏบิตักิาร 1 หน่วยกติ (12 แลบ 36  ชม)

ปฏบิตักิารที ่1 การเก็บและรกัษาสิง่ส่งตรวจ และมาตรวดั

ปฏบิตักิารที่ 2 เทคนิคการตรวจอจุจาระเชงิคณุภาพ

ปฏบิตักิารที ่3 โปรโตซวัทางการแพทย ์

ปฏบิตักิารที ่4 เทคนิคการตรวจหาเชือ้มาลาเรยี

ปฏบิตักิารที ่5 พยาธใิบไมท้างการแพทย ์

ปฏบิตักิารที ่6 พยาธติดืและพยาธหิวัหนามทางการแพทย ์

ปฏบิตักิารที ่7 พยาธติวักลมทางการแพทย ์

ปฏบิตักิารที ่8 เทคนิคการตรวจอจุจาระเชงิปรมิาณ

ปฏบิตักิารที ่9 สตัวข์าขอ้ทางการแพทย ์



ตวัอยา่งสรปุ เนือ้หา 3 หน่วยกติ (สอนคนเดยีว)
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วชิา MD364214  3(2-3-5)  ปรสติวทิยาส าหรบั นักศกึษา คณะสาสขุศาสตร ์

บรรยาย 2 หน่วยกติ (30 ขม)
บทที ่1  บทน าปรสติ

- Host-parasite relationships: type of symbiosis, 
mutualism, commensalism, parasitism

- Term in Parasitology: type of hosts, type of 
parasites, parasitological period, etc.

- Route & method of transmission: Ingestion, skin 
penetration, vector born, soil borne, sexual 
transmission, etc.

- Effects of parasite infection on host: direct effect & 
indirect effects

- Prevalence of parasitic diseases: global 
prevalence, prevalence in Thailand

- Diagnosis of parasitic diseases: parasitological, 
immunological and molecular techniques

- Control of parasitic disease: health education, 
mass drug treatment, environmental control, one health 

- Scientific writing of parasites
- General classification: based on biological 

classification and habitat, etc.,  

สอนปฏบิตักิาร 1 หน่วยกติ (12 แลบ 36  ชม)

เอาเนือ้หาในตารางสอนมาขยาย

ในหวัขอ้และสรุปเนือ้หาสาระส าคญั
ในหวัขอ้นัน้ๆ



สรปุสาระส าคญั
รหัสและชื่อรายวิชา MD364214  3(2-3-5)  ปรสติวทิยาส าหรบันักศกึษาคณะสาสขุศาสตร ์

หัวข้อ พยาธใิบไมต้บั (liver flukes)

จ านวนชั่วโมงที่สอน 1 ชั่วโมง
สถานที่สอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

สรุปสาระส าคัญของการสอน
พยาธใิบไมต้บัขนาดเล็กประกอบดว้ย Opisthorchis vivierrini, O. fellineus, Clonorchis sinensis ระบาดแตกตา่งกนัตาม

โฮสตต์วักลาง คนตดิโดยรบัประทานปลาตระกลูปลาตะเพยีนดบิทีป่นเป้ือนดว้ยระยตดิต่อ metacercaria ในธรรมชาตมิ ีสุนัขและแมว

เป็นรงัเก็โรค คนเป็นโฮตสเ์ฉพาะ ม ีหอย Bithynia เป็นโฮสตก์ึง่กลางแรก และ ปลาตะเพยีนเป็นโฮสตก์ลางทีส่อง พยาธอิาศยัอยู่ใน

ระบบทางเดนิน ้าดภีายในและภายนอกตบั ปล่อยไขอ่อกมาในอจุจาระหลงัการตดิพยาธปิระมาณ 1 เดอืน การตดิพยาธสิ่วนใหญ่ไม่เกดิ

อาการ ถา้ตดิเชือ้จ านวนมาก ตดิเชือ้ซ า้ๆท าใหเ้กดิการอกัเสบในระบบทาเดนิน าด ีทางเดนิน ้าดหีนาขึน้ ส่งผลใหม้คีวามผดิปกตขิอง

ระบบไหลเวยีนของน าด ีและเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็ท่อน ้าด ีอาการทีแ่สดงในผูป่้วยในระยะเฉียบพลนัมกัไม่แสดงอาการแตใ่นการตดิเชือ้

เร ือ้รงัจ านวนมากๆท าใหเ้กดิทอ้งอดืทอ้งเฟ้อ อาหารไม่ย่อย จกุเสยีดแน่นทอ้ง การตรวจวจิฉัิยโดยการตรวจหาไขพ่ยาธนิอจุจาระ การ

ตรวจทางออ้มเชน่ตรวจแอนตเิจแอนตบิอดี และตรวจดเีอ็นเอสามารถชว่ยสนับสนุนการวนิิจฉัยได ้การรกัษาดว้ยยาพราซคิวอนเทล

การป้องกนัโดยการกนิอาหารทีป่รงุสุก การควบคมุโดยควบคมุคน สิง่แวดลอ้ม และสตัวร์งัเก็บโรค
References
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Review article

ประเมนิ การสอนในระดบั ผศ



สรปุสาระส าคญั
รหัสและชื่อรายวิชา MD364214  3(2-3-5)  ปรสติวทิยาส าหรบันักศกึษาคณะสาสขุศาสตร ์

หัวข้อ พยาธใิบไมต้บั (liver flukes)

จ านวนชั่วโมงที่สอน 1 ชั่วโมง
สถานที่สอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรและประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

สรุปสาระส าคัญของการสอน
พยาธใิบไมต้บัขนาดเล็กประกอบดว้ย Opisthorchis vivierrini, O. fellineus, Clonorchis sinensis ระบาดแตกตา่งกนัตาม

โฮสตต์วักลาง คนตดิโดยรบัประทานปลาตระกลูปลาตะเพยีนดบิทีป่นเป้ือนดว้ยระยตดิต่อ metacercaria ในธรรมชาตมิ ีสุนัขและแมว

เป็นรงัเก็โรค คนเป็นโฮตสเ์ฉพาะ ม ีหอย Bithynia เป็นโฮสตก์ึง่กลางแรก และ ปลาตะเพยีนเป็นโฮสตก์ลางทีส่อง พยาธอิาศยัอยู่ใน

ระบบทางเดนิน ้าดภีายในและภายนอกตบั ปล่อยไขอ่อกมาในอจุจาระหลงัการตดิพยาธปิระมาณ 1 เดอืน การตดิพยาธสิ่วนใหญ่ไม่เกดิ

อาการ ถา้ตดิเชือ้จ านวนมาก ตดิเชือ้ซ า้ๆท าใหเ้กดิการอกัเสบในระบบทาเดนิน าด ีทางเดนิน ้าดหีนาขึน้ ส่งผลใหม้คีวามผดิปกตขิอง

ระบบไหลเวยีนของน าด ีและเสีย่งตอ่การเกดิมะเรง็ท่อน ้าด ีอาการทีแ่สดงในผูป่้วยในระยะเฉียบพลนัมกัไม่แสดงอาการแตใ่นการตดิเชือ้

เร ือ้รงัจ านวนมากๆท าใหเ้กดิทอ้งอดืทอ้งเฟ้อ อาหารไม่ย่อย จกุเสยีดแน่นทอ้ง การตรวจวจิฉัิยโดยการตรวจหาไขพ่ยาธนิอจุจาระ การ

ตรวจทางออ้มเชน่ตรวจแอนตเิจแอนตบิอดี และตรวจดเีอ็นเอสามารถชว่ยสนับสนุนการวนิิจฉัยได ้การรกัษาดว้ยยาพราซคิวอนเทล

การป้องกนัโดยการกนิอาหารทีป่รงุสุก การควบคมุโดยควบคมุคน สิง่แวดลอ้ม และสตัวร์งัเก็บโรค
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Papers เราเอง และอา้งหนงัสอืเราแตง่

ประเมนิ การสอนในระดบั รศ



Take home message

ท่านจะขอประเมนิการสอนเมือ่ท าการสอนใน ชม บรรยาย และม ีกก ภายประเมนิเสรจ็สิน้ 
หรอื

จะขอประเมนิการสอนเมือ่การเรยีนการสอนในรายวชิาเสรจ็สิน้?





บทบาทของผูป้ระเมนิ และ
แนวทางการประเมนิการสอน

40

ประเมนิเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนใหด้ยีิง่ขึน้



The Voice 2: น าเสนอผลการด าเนินงาน 19 ม.ค.2564 41

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินการสอน

ประเด็นการประเมิน 4 ด้าน
ค่าคะแนน

เดิม
ค่าคะแนน

ใหม่

1.ปริมาณและคุณภาพของเอกสารหลักฐานที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ 
ประกอบการประเมินการสอน

25 20

2. ความสามารถด้านการวางแผนการสอนและการประเมินผลการ
สอน

25 30

3. ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน 25 30

4. ความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และวิญญาณความเป็นครู 25 20







คณุภาพการสอน

ช านาญ  ผศ. ช านาญพเิศษ รศ.

บรรบาย ppt
บรรณานุกรม บรรบาย ppt

Assignment
Flipclass room
Group discussion
Case study, etc.
เอกสารอา้งองิ/บรรณนุกรม

มสีอนหลากหลายรปูแบบ



ปัญหาทีพ่บบ่อยในการประเมนิการสอน

1. ไม่ update มคอ 3
2. ตารางสอน แผนการสอน และ มคอ 3 ไม่ตรงกนั
3.ภาระงานสอนไม่ครบ 3 หน่วยกติ
4. ค าส ัง่แตง่ต ัง้ กก ประเมนิภายใน วนัทีแ่ตง่ต ัง้หลงัจากที่

ด าเนินการสอนเสรจ็สิน้แลว้

5. แบบประเมนิของ กก ภายในไม่ตรงกนั
6. แบบประเมนิจาก นศ มน้ีอยเกนิไป
7. เอกสารประกอบและสือ่การสอน (ppt) ไม่ครบถว้นสมบูรณ์

บรรณานุกรมไม่ถูกตอ้ง ไม่ทนัสมยั ไม่อา้งองิ ฯลฯ



Take home message

การประเมนิการสอน คอืการประเมนิเฉพาะหวัขอ้ที่

มเีพือ่นรว่มงาน โดย กก ภายในไปนั่งประเมนิ

หรอื
ประเมนิท ัง้เนือ้หาท ัง้สามหน่วยกติ?



ขอบคณุครบั

ถาม-ตอบ


