
 
มคอ. ๕   รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกีย่วกบัภาพรวมของการจดั   การเรยีนการสอนในวิชานั้นๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุม
และเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้            ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผล
และข้อเสนอแนะ    ในการปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรยีนของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปญัหาในด้านการบริหารจัดการและ   สิ่งอ านวยความสะดวก 
การวิเคราะหผ์ลการประเมินรายวชิาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรอืผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจความคดิเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะ  ต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวชิา 
 
ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี ้
 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การจัดการเรยีนการสอนเปรยีบเทยีบกับแผนการสอน 
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
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 ๑ 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา  ส านักวิชาแพทยศาสตร ์
 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

601202 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 2  
(Skin and Integumentary System II) 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 
11 ระบบผิวหนังและเนื้อเยื่อเกีย่วพัน 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 (Skin and Integumentary System I) 

๓. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ อาจารย์ผูส้อนและกลุ่มเรียน  (Section) 
อ.นพ.ณัฐพล อันนานนท ์
อ.พญ.สีขาว เช้ือปรุง 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 ภาคการศีกษาที่ 2 ปีการศีกษา 2557 
๕. สถานท่ีเรียน 
 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี   
 
หมวดที่ ๒   การจดัการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกับแผนการสอน 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง 
ตามแผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมง 
ที่สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 
หากมีความแตกต่าง 

เกิน ๒๕% 

Introduction to skin and integumentary system II 0:30 0:30  

Approach to dermatologic diagnosis 1:30 1:30  

Gender, ethnic, and behavioral considerations 
affecting skin and integumentary diseases, 
treatment and prevention, including psychosocial, 
cultural, occupational, and environmental  

2:00 2:00  

Neonatal, pediatric, and adolescent dermatology 1:00 
 
 

1:00  
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 ๒ 

หัวข้อ จ านวนช่ัวโมง 
ตามแผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมง 
ที่สอนจริง 

เหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 
หากมีความแตกต่าง 

เกิน ๒๕% 

Disease due to microbial agents, infestations, bites, 
and stings 

0:30 0:30  

The skin in systemic disease and other skin 
disorders 

0:30 0:30  

Neoplasia 1:00 1:00  

Dermatopathology I 2:00 2:00  

Dermatopathology II 3:00 3:00  

POL: Approach to dermatologic manifestation of 
systemic disease 

3:00 3:00  

 
๒. หัวข้อท่ีสอนไมค่รอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน แนวทางชดเชย 

Disease due to microbial agents, 
infestations, bites, and stings 

ให้นักศีกษาเรียนรูด้้วยตนเองในช่ัวโมง self directed learning (SDL) 
โดยแจกเอกสารประกอบการบรรยาย 

The skin in systemic disease and other 
skin disorders 

ให้นักศีกษาเรียนรูด้้วยตนเองในช่ัวโมง self directed learning (SDL) 
โดยแจกเอกสารประกอบการบรรยาย 

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรยีนรู ้

วิธีการสอนที่ระบุในรายวิชา 
ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์พร้อมข้

อเสนอแนะในการแกไ้ข มี ไม่ม ี

1. คุณธรรมจริยธรรม     

 ท าความตกลงกับนักศึกษาเกี่ยวกบัพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จิรยธรรมที่พึงประสงค ์

√  ไม่ได้มีการประชุมท าความตกลงร่วม
กันจากความคิดเห็นของนักศึกษา 

 การบรรยายแบบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในช้ัน 
เรียน สอดแทรกคณุธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค ์

√   
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 ๓ 

 ให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) 
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมคณุธรรม 
จริยธรรมที่พึงประสงค์ กับนักศึกษารายกลุม่ 
หรือรายบุคคล 

√   

 มอบหมายการบ้านให้ท าเป็นรายบุคคลและ 
รายกลุม่ 

√   

2. ความรู ้     

 การบรรยายแบบให้นักศีกษามีส่วนร่วมในช้ัน 
เรียน  

√  เนื้อหาตามมารตฐานแพทยสภาไม่
สอดคล้องกับเวลาในการบรรยาย 

 การเรยีนแบบ POL √  นักศึกษายังไม่คุ้นเคยกับการเรียน
แบบ POL 

 มอบหมายการบ้านให้ท า √   

3. ทักษะทางปัญญา     

 การบรรยายแบบนักศึกษามีส่วนร่วมในช้ันเรียน  √  เวลาในการจดัการเรียนรู้น้อย 
ไม่เอื้อในการส่งเสริมการฝึกทักษะ
ทางปัญญา 

 การเรยีนแบบ POL √   

 มอบหมายการบ้านให้ท า √   

4. ความสัมพันธ์ระหว่าง 
 บุคคลและความรับผดิชอบ 

    

 มอบหมายงานให้ท างานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม √   

 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ POL √   

5. ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสาร 
สนเทศ 

    

 การบรรยายแบบนักศึกษามีส่วนร่วมในช้ันเรียน √   

 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง √   

 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ POL √   
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 ๔ 

 แนะน าวิธีการสืบค้นแหล่งข้อมลูทางการแพทย์ 
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีน่าเช่ือถือในคู่มือ
ประกอบการเรียนรู้ของนักศึกษา 

√   

6. ทักษะพิสัย     

 การบรรยายแบบนักศีกษามีส่วนร่วมในช้ันเรียน √   

 มอบหมายงานให้นักศึกษาคนคว้าด้วยตนเอง √   

 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ POL √   

 
๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรบัปรุงวิธีสอน 

มีการประชุมท าความตกลงระหว่างอาจารย์และนักศีกษาร่วมกัน โดยรับฟังความคิดเห็นและสรุปข้อตกลงร่วมกัน ใน
การก าหนดพฤติกรรมคุณธรรมจรยิธรรมที่พึงประสงค์ เพื่อใช้ในทุกรายวิชา  
 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน )        79 ราย 
๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    79 ราย 
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)        0 ราย 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 37 46.83 

B+ 24 30.38 

B 11 13.92 

C+ 4 5.06 

C 3 3.80 

D+ - - 

D - - 

F - - 

ไม่สมบูรณ์ (I) - - 

ผ่าน (P,S) - - 

ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 
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 ๕ 

 
๕. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี)  
 ไม่ม ี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
ระบคุวามคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
         ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ไม่ม ี
         ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ไม่ม ี
 ๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
      

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอน 
น าผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา เข้ารับการ
ตรวจสอบจากท่ีประชุมของสาขาวิชา จากนั้น น าผลเสนอต่อคณะกรรมการ
ทวนสอบของส านักวิชาเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการของ ส านักวิชาแพทย์ รับทราบ
ผลการประเมิน 

 
หมวดที่ ๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี) และผลกระทบ 
๒. ประเด็นดา้นการบริหารและองค์กร 
ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
 

หมวดที่ ๕   การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
         ๑.๑  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
    ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
         ๑.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
         ๒.๑  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
              ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจดุอ่อน 
       ๒.๒  ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
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 ๖ 

หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 
๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรงุการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

ไม่ม ี
๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

ปรับตารางการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับท่ีระบุไว้ในหลักสตูร 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

มีการประชุมตกลงร่วมกันระหว่างอาจารย์และนัดศึกษาในการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และวธิีการประเมิน 
ก าหนดตารางการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องเพื่อความเหมาะสมในการก าหนดเนื้อหาและเวลา 
ปรับเทคนิกการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และกระตุน้ความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารยผ์ู้รับผดิชอบหลักสตูร 
 จัดเวทีให้ผู้ที่มสี่วนร่วมในกระบวนการการเรียนการสอนให้มสี่วนในการท าความเข้าใจในการจัดการเรยีนรู้ ขอบข่าย
เนื้อหาของแต่ละช่วงเวลา ท้ังในรายวิชาเดียวกัน และระหว่างรายวชิา ท่ีมีเนื้อหา หรือวัตถุประสงค์ ท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 
 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา:……ณัฐพล…อันนานนท…์………………………………………………………………… 
 
 ลงช่ือ.................................................. วันท่ีรายงาน ............................................................. 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร: ………………………………………………………………………….. 
 
 ลงช่ือ.................................................. วันท่ีรับรายงาน ......................................................... 
 
 


