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มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผลาการจัดการเรียนสอนของอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ว่า ได้ด าเนินการสอน
อย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้
เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก 
การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้ 
  หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
  หมวดที ่2 การจัดการเรยีนการเรยีนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
  หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
  หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบตอ่การด าเนินการ 
  หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
  หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 
 
 
 



การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
ส านักวิชา    แพทยศาสตร ์
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

601101    บทน าทางวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน  
     (Introduction to basic medical science)  

2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้
 ไม่ม ี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและกลุม่เรียน (section) 

อาจารย์ นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขุม 
อาจารย์ นพ.ศุภกฤต อุยวัฒนกุล 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
ภาคเรยีนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

5. สถานที่เรียน 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. แผนการสอน 

หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

(บรรยายและปฏิบัติ) 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

ความหมาย ความสมัพันธ์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 2 2 - 
Cell components and cellular constituent 2 2 - 
Secretion and exocytosis, endocytosis, 
transcytosis 

2 
 

2 - 

Cell cycle, mitosis, meiosis, structure and 
regulation of spindle apparatus, control points 

2 
 

2 - 

Epithelial cells, including surface specialization, 
intercellular junctions, gap junctions, and 
desmosomes 

2 
 

2 - 

Fibroblasts, endothelial cells, and mesenchyme 
cells 

2 
 

2 - 

Muscle cells 2 2 - 
Introduction to metabolism and cell 
bioenergetics 
Metabolic pathways 

2 2 - 



หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

(บรรยายและปฏิบัติ) 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

Metabolic pathways of fat 2 2 - 
Metabolic pathways of protein and nucleic acid 2 2 - 
Cell injuries 2 2 - 

 
2. หัวข้อที่สอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน 
ไม่ม ี
3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล 
       
 

อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์    พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1. ช่ัวโมงแรกของการเรียน
การสอนมีการปลูกฝังเรื่อง
ระเบียบวินัย การแต่งกาย 
บุคลิกภาพ รู้กาลเทศะ มี
ทักษะสื่อสาร มีความตรงต่อ
เวลาและรับผิดชอบต่อการ
นัดหมาย 

√  - 

 2. ก าหนดข้อปฎิบัติในการ
เข้าห้องเรียน  

√  - 
 

 
 

3. การท ากิจกรรมกลุ่ม 
 

√  เนื่องจากมีการให้นักศึกษาไปค้นคว้าโดยตนเอง ใน
หัวข้อท่ีก าหนดให้ แล้วน ามาเสนอ จากผลการท างาน
พบว่าแต่ละกลุ่มมีการค้นคว้า ไดล้ะเอียดลึกซึ้งไม่
เท่ากัน เนื่องจากแหล่งข้อมูลอาจมีความแตกต่างกัน 
ดังนั้นในการสอนในปีต่อไป จะมีการก าหนดให้
นักศกึษาเลือกแหล่งข้อมูลที่มีคณุภาพและมีเนื้อหา
ลึกซึ้งมากพอเช่น จาก textbooks ที่มีความเหมาะสม 

2. ความรู ้ 1. การสอนบรรยายในช้ันท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

√   

 2. ให้ท าแบบทดสอบหลัง
การเรยีนในแต่ละหัวข้อเสร็จ
สิ้น  
 

√  - 

 



 

มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล 
       
 

อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์    พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 
 3. มีหนังสือประกอบการ

บรรยายก่อนการเรียนการ
สอน 

√  - 

 4. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
กระตือรือร้นในการเรียน
ภาษาโดยใช้เนื้อหาหัวข้อท่ี
นักศึกษาสนใจ 

√  - 

3. ทักษะทางปัญญา 1. การให้การบ้าน การให้
งานในลักษณะที่นักศึกษา
ต้องค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเตมิ  

√   
 

 2. การท างานเป็นกลุ่ม 
 

√   

 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานให้ค้นคว้า
และศึกษาด้วยตนเอง  

√   

 2.  มอบหมายงานให้ท างาน
เป็นกลุ่ม โดยก าหนดให้แต่
ละกลุม่ไปศึกษาในหัวข้อท่ี
ได้รับมอบหมาย แล้วน ามา
เสนอในช้ันเรียน โดยเนื้อหา
การสอบ จะเป็นไปตาม
เนื้อหาท่ีน ามาเสนอ 
 

√  จากผลการเรียน พบว่าการค้นควา้โดยนักศึกษาแตละ
กลุ่ม มีคณุภาพที่ตา่งกัน ค่อนข้างมาก สาเหตุที่น่าจะ
เป็น ได้แก่การที่นักศึกษาเป็นผูจ้ัดกลุ่มกันเอง ท าให้
การกระจายของเด็กท่ีเก่งในแต่ละกลุ่มต่างกันได้มาก 
ดังนั้น ควรมีวิธีการแบ่งกลุม่ที่ท าให้มีการคละกัน
ระหว่างนักศึกษาท่ีเก่งและไมเ่ก่งได้ดีขึ้น โดยการน า
ระดับเกรดทีผ่่านมา เพื่อช่วยในการแบ่งกลุ่ม 

 3. แทรกประสบการณ์ของ
อาจารย์ในระหว่างการสอน
โดยการผ่านเล่าเรื่องต่าง ๆ 

√  การน าตัวอย่างของผู้ป่วยจริงมาประกอบการเรียน 
อาจท าให้นักศึกษา ซึ่งยังไม่มีพื้นฐานความรู้ทางคลินิก
เข้าใจได้ยาก จึงควรมีการปูพื้นความรู้ในทางคลินิก
มากขึ้น หรือใช้ตัวอย่างผู้ป่วยท่ีไมซ่ับซ้อนมากนัก 

 4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามและแสดงความ
คิดเห็นท้ังในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

√   

 
 
 



 

มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล 
       
 

อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์    พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 
5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.มีการให้นักศึกษาน าเสนอ
ข้อมูลโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น 
ใช้สื่อการสอน PowerPoint 
ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อ
การเข้าใจ  

√   

 2. การสอนโดยมีการ
น าเสนอข้อมูลจากการ
ค้นคว้าทางอินเตอร์เนต็ เพื่อ
การกระตุ้นให้นักศึกษาเห็น
ถึงความส าคัญและประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ
และสบืค้นข้อมูล 

√  - 

 3.กระตุ้นการศึกษาค้นคว้า
โดยตนเอง โดยใช้ค าถาม
เป็นเครื่องมือ เพ่ือฝึกการคิด 
และค้นคว้าโดยตนเอง และ
สามารถประเมินทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 

√  - 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน 
  ใช้วิธีการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการน าตัวอย่างผู้ป่วยจริง มาให้อภิปราย เพื่อน าไปสู่เป้าหมายการ
เรียนรูม้ากขึ้น ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเห็นประโยชน์ ของการศึกษา basic medical science มากขึ้น 



หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 80 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 80 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 10 12.5 
B+ 26 32.5 
B 28 35 
C+ 13 16.25 
C 3 3.75 
D+ - - 
D - - 
F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 
ผ่าน (P,S) -  - 
ตก (U) -  - 

ถอน (W) - - 
 

5. ปัจจัยทีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ 
 ไม่ม ี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 

ด้าน ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
6.1 เวลาในการสอน 
 

ไม่ม ี - 

6.2 วิธีการประเมินผล 
การเรยีนรู ้

ไม่ม ี
 

- 

 
 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- น าผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล 
ของรายวิชาพร้อมกับข้อสอบ รายงาน 
และหลักฐานการเข้าเรยีนของนักศึกษาเข้า 
รับการตรวจสอบจากท่ีประชุมของสาขาวิชา 
จากนั้นน าผลเสนอต่อคณะกรรมการทวน 
สอบของคณะเพื่อพิจารณาต่อไป 

คณะกรรมการของส านักวิชาแพทย์รับทราบผลการประเมิน 



หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

อุปสรรคในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
 

 - - 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
 

อุปสรรคด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านองค์กร 
- ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาขาดประสบการณ์ใน 

ไม่ม ี

 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
- นักศึกษาไม่เข้าประเมินการเรียนการสอน 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

 - 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 ไม่ม ี

 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ี 
ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 
 

- มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนโดยเน้นนักศึกษาเป็น
ศูนย์กลาง ในลักษณะเดยีวกับภาคการศึกษาท่ีผ่านมา 
แต่มีการบรรยายประกอบหลังการน าเสนอของนักศึกษา 
โดยการยกตัวอย่างผูป้่วย มากยิ่งข้ีน เพื่อให้นักศึกษา
เห็นความส าคัญของ basic medical science มากขึ้น 
 

- ได้ด าเนินการแผนการปรับปรุงการเรียนการสอน 
และพบว่านักศึกษามีความสนใจมากข้ึน โดยมีการ
ซักถาม เพื่อความลึกซึ้งในเนื้อหามากข้ึน 

 
 
 



2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
  ประชุมอาจารย์ผูส้อนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดถึง
แผนการด าเนินการในปีการศึกษานี้ 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคเรียน/ปีการศึกษาต่อไป 
 

กิจกรรมที่ต้องการ วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดเตรียมกรณีศึกษาผู้ป่วยเพื่อประกอบการเรียนให้มากขึ้น 
2. การจัดเตรียมรายชื่อวารสารทางการแพทย์ และฐานข้อมลูทางการแพทย์
เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพื่อเลือกบทความหรือโครงการที่กลุม่ของตนเอง
มีความสนใจศึกษา 
3. การปรับปรุงคณุภาพของเอกสารประกอบการสอนให้ทันสมัย 
4. การเพิ่มสื่อการสอนนอกห้องเรยีน 

ก่อนเปิดสอน  
 2 สัปดาห ์

 

อาจารยผ์ู้ประสาน
รายวิชา 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าสื่อการสอนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในรูปแบบ animation มากยิ่งข้ึน 
 
 
ช่ือผู้รับผิดชอบหลักสตูร :   อาจารย์ นายแพทยด์ร. ชวบูลย์ เดชสุขุม 
ลงช่ือ:………………………   วันท่ีรายงาน วันท่ี 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 


