
มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

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

ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้ 
  หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
  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 
 601203 ระบบกล้ามเนื้อโครงกระดูก 3  

(Musculoskeletal system III) 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้

116207 Musculoskeletal system 2 
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและกลุม่เรียน (section) 

อาจารย์ นายแพทยส์ุวิทยา เธียรประธาน 
 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคเรยีนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 
 

5. สถานที่เรียน 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี

 
หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. แผนการสอน 
หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

Metabolic and regulatory disorders of 
musculoskeletal system 

1 1 - 

Degenerative disorders and other diseases of 
musculoskeletal system 

2 2 - 

Hereditary, congenital & structural disorders of 
musculoskeletal system 

1 
 

1 - 

Case discussion : Hereditary, congenital and 
structural disorders of musculoskeletal system / 
Degenerative disorders and other diseases of 
musculoskeletal system 

2 
 

2 - 

Infectious, inflammatory and immunologic disorders 
of musculoskeletal system part I 

1 
 

1 - 

Infectious, inflammatory and immunologic disorders 
of musculoskeletal system part II 

1 1  

Neoplastic disorder and tumor-liked conditions 1 1  



 
หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

Laboratory study of Neoplastic disorder and tumor-
liked conditions 

3 
 

3 - 

Case discussion : Infectious, inflammatory and 
immunologic disorders of musculoskeletal system 

3 
 

3 - 

Problem-based learning : Symptomatology and 
Clinical integration 

3 3 - 

Traumatic and mechanical disorders of 
musculoskeletal system 

2 2 - 

Laboratory study of Traumatic and mechanical 
disorders of musculoskeletal system 

2 2 - 

Case discussion : Traumatic and mechanical 
disorders of musculoskeletal system 

3 3 - 

History, physical examination in musculoskeletal 
system : upper extremities 

1 1  

History, physical examination in musculoskeletal 
system : lower extremities 

1 1  

History, physical examination in musculoskeletal 
system : spine 

1 
 

1 - 

History, physical examination in musculoskeletal 
system (Lab) 

3 
 

3 - 

Risk factors, Gender, ethnic, and behavioral 
considerations affecting disease 
treatment and prevention 

1 1  

Synovial fluid analysis 1 1  
Vascular disorder, systemic disorders affecting the 
musculoskeletal system 

1 1  

Case discussion : Metabolic and regulatory disorders 
of musculoskeletal system 

2 2  

Laboratory study of synovial fluid analysis 3 3  
Basic clinical skill of musculoskeletal system (cast & 
splint) 

3 3  

Basic clinical skill of musculoskeletal system (X-ray 
interpretation) 

3 3  

Problem-based learning ; Symptomatology and 
Clinical integration 

3 3  

 



2. หัวข้อที่สอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน 
ไม่ม ี
 
3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1 .  ป ลู ก ฝั ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง
ความส าคัญของเรื่องการตรง
ต่อเวลา มีคะแนนการเข้า
ห้องเรียน ไม่มีการเช็คช่ือให้
ส าหรับผู้ที่เข้าเรียนสาย ไม่ให้
คะแนนการบ้านส าหรับผู้ที่ส่ง
ช้ากว่าก าหนดส่ง 

  ก าชับให้มีการเช็คช่ือผู้เข้าเรียนทุกครั้งท่ีมีการ
สอน พบว่านักศึกษาใส่ใจในการเขา้เรียนมากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม ยังมีนักศึกษาอยู่หนึง่คนท่ีไม่ไดเ้ข้า
เรียนในช่ัวโมงท่ีมีการสอบเก็บคะแนน(คิดเป็น
ร้อยละ 10 ของคะแนนรวมทั้งหมด) ซึ่งได้แจ้ง
นักศึกษาท่านนั้นในภายหลังแล้วว่าคะแนนเก็บ
จะขาดส่วนน้ีไป นักศึกษารับทราบและรับปาก
ว่าจะพยายามท าคะแนนสอบส่วนที่เหลือให้ดี 
ท้ายท่ีสุดแล้วนักศึกษาท่านนั้นก็สอบผ่านด้วยดี   

 2. การท ากิจกรรมกลุ่ม   เนื่องจากเป็นการจดัการสอนด้วย PBL เป็นครั้ง
แรกส าหรับนักศึกษา นศ.ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อย
เข้าใจกระบวนการเรยีนด้วยวิธี PBL ท าให้
ปฏิบัติได้ไม่ดี ยังน าเสนอข้อมูลอยูแ่ค่นักศึกษา
ไม่ดีขึ้น 
รวมทั้ง Case discussion ในกลุ่มนักศึกษา
มักจะให้นักศึกษาท่ีผลการเรียนออ่นหรือไม่ค่อย
ใส่ใจน าเสนอเนื้อหาที่ค่อนข้างง่ายเช่น ประวัติ 
ผู้ป่วย หรือการตรวจร่างกาย ท าให้องค์ความรู้
ของนักศึกษาแต่ละคนในกลุม่ไมเ่ท่ากัน  
ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการน าเสนอในครั้งต่อไป อาจจะใช้วิธี
สุ่มให้นักศึกษาในกลุม่ออกมาน าเสนอ จะช่วย
กระตุ้นให้ทุกคนในกลุม่ใส่ใจเรียนรู้มากข้ึน 

  



มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

 
 
มี 

 
ไม่มี 

2. ความรู ้ 1. การสอนบรรยายในช้ันท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 

   

 2. ให้แบบฝึกหัด  
 

   

 3. ให้การบ้านทาง e-learning 
 

   

 4. การท างานเป็นกลุ่ม   นักศึกษาขาดความเข้าใจในกระบวนการ
เรียนรู้แบบ PBL ท าให้นักศึกษาไม่ได้
ประโยชน์จากการเรียนด้วยวิธี PBL 
อย่างเต็มที ่
 

 4. ส่งเสรมิให้นักศึกษา
กระตือรือร้นในการเรียนภาษา
โดยใช้เนื้อหาหัวข้อท่ีนักศึกษา
สนใจ 
 

  - เนื้อหารายวิชาค่อนข้างจะเป็นเชิงลึก
ท าให้นักศึกษาไม่สามารถเลือกเนือ้หา
ส่วนท่ีสนใจได ้
ข้อเสนอแนะ 
- อาจารย์ผูส้อนและอาจารย์ที่ปรกึษา
ควรมีส่วนกระตุ้นและมีส่วนช้ีแนะเนื้อหา
ส่วนท่ีส าคญัหรือน่าสนใจ 

 5. มีการสอนเสรมิส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีความต้องการ 

  ตารางเรียน SDL มีเพียงพอแล้ว มีการให้
วันหยุดหนึ่งวันก่อนวันสอบ 

3. ทักษะทางปัญญา 1. การท างานเป็นกลุ่ม การให้
การบ้าน การให้งานใน
ลักษณะที่นักศึกษาต้องค้นคว้า
หาความรูเ้พิ่มเตมิ 

  การสืบค้นข้อมลูทางการแพทย์ นกัศึกษา
ยังขาดทักษะการเลือกความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลและขาดความหลากหลาย 

 2. จัดโอกาสให้นักศึกษาไดฝ้ึก
ปฏิบัติทักษะกระบวนการคดิ
ในแบบต่าง ๆ 

   

  



มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานให้ท างานท้ัง
งานรายบุคคลและงานเป็น
กลุ่ม และมีการเปลีย่นกลุ่ม
ท างานตามกิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษา
ท างานได้กับผู้อื่น โดยไม่ยึดติด
กับเฉพาะเพื่อนสนิท 

   

 2. แทรกประสบการณ์ของ
อาจารย์ในระหว่างการสอน
โดยการผ่านเล่าเรื่องต่าง ๆ 

  นักศึกษาชอบเทคนิคการสอนของ
อาจารย์เพื่อช่วยจ าเนื้อหาที่เรียน 

 3. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

  นักศึกษามักจะไม่ถามค าถามต่อหน้า
นักศึกษาคนอ่ืน แต่จะนิยมมาถามหลัง
ช่ัวโมงเรียนมากกว่า หรือถามใน social 
network (facebook ของอาจารย์) 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. น าเสนอข้อมูลโดยใช้ 
รูปแบบและเทคโนโลยีที ่
เหมาะสม เช่น ใช้สื่อการ 
สอน power point ที ่
น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อ 
การเข้าใจ ประกอบการ 
สอน 

   

 2. การสอนโดยมีการน าเสนอ
ข้อมูลจากการค้นคว้าทาง
อินเตอร์เนต็ เพื่อการกระตุ้น
ให้นักศึกษาเห็นถึงความส าคญั
และประโยชน์จากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

   

 3. มอบหมายงานท่ีต้อง 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
จากอินเทอร์เน็ต สื่อการ 
สอน e-learning การ 
ท างานหรือการบ้านส่ง มี 
การอ้างอิงแหล่งที่มา 
ของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  
การส่งการบ้านทาง 
อีเมล ์

  นักศึกษายังขาดความสามารถในการ
ประเมินความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
ข้อเสนอแนะ 
อาจารยผ์ู้สอนควรชี้แจงและแนะน า
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือแก่
นักศึกษา 

  



มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

6. ทักษะพิสัย 
 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
ฝึกทักษะจากการซักประวตัิ
และการส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 

  นักศึกษาช่ืนชอบการเรียนการสอนท่ีได้
ฝึกปฏิบัตจิริงที่โรงพยาบาล (การใส่
เฝือก) ถึงแม้ว่าการฝึกในส่วนน้ียังไม่มี
การวัดและประเมินผลกต็ามเนื่องจากว่า
ไม่ตรงกับเกณฑ์ความรูค้วามสามารถ
ของนักศึกษาช้ันปรีคลินิก 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน 
  ใช้วิธีการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลางให้มากขึ้นและปรับปรุงคณุภาพในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เช่น 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดบทความที่สนใจศึกษาด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผูส้อนเป็นผู้ใหค้ าแนะน าและอาจ

แนะน าบทความอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพิ่มเตมิโดยเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษา อาจารยผ์ู้สอนควร
แนะน าและระบุหนังสือ ต ารา หรอืข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประโยชน์และเช่ือถือได้ให้กับนักศึกษา 

 
หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 79 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 79 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 6 7.6 
B+ 25 31.6 
B 25 31.6 
C+ 15 19 
C 6 7.6 
D+ 1 1.3 
D 1 1.3 
F - - 

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

ถอน (W) - - 
 

5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ 
 ไม่ม ี



6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 

ด้าน ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
6.1 ก าหนดเวลาการประเมิน 
 

  

6.2 วิธีการประเมินผล 
การเรยีนรู ้

- นักศึกษาพบความยุ่งยากในการ
สอบ 

เนื่องจากรายวิชานี้ในปีน้ี อาจารยผ์ู้
ประสานงานรายวิชาได้ท าวิจัย
เกี่ยวกับการสอบโดยการใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ จึงต้องมีการเตรียมการ
สอบที่ซับซ้อนมากกว่าการสอบ
แบบเดิมทั้งการเตรยีมอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สถานท่ีสอบ และการ
ผลิตข้อสอบ 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

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

คณะกรรมการของส านักวิชาแพทย์รับทราบผลการ
ประเมิน 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

อุปสรรคในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
 

- ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อการสอนในห้องเรียนมีความ
ขัดข้องในการเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของ
อาจารย์ท าให้ใช้เวลามากขึ้นในการสอน 

ไม่ม ี

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

อุปสรรคด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านองค์กร 
- ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาขาดประสบการณ์ในการจดัการ
เรียนการสอนโดยเฉพาะการจดัการเรียนรู้ตามสมรรถนะ
ของนักศึกษา 

ไม่ม ี

 



หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
1.1.1 นักศึกษารู้สึกพอใจและชื่นชอบการเรียนการสอนที่โรงพยาบาล เพราะท าให้กระตุ้นการเรียนรูแ้ละไม่น่าเบื่อ 

 1.1.3 รูปแบบการน าเสนอการสอนของอาจารย์บางท่านยังท าไดไ้มด่ี เนื้อหาไม่ครบหรือไมต่รงกับการสอน 
 1.1.4 นักศึกษายังรู้สึกว่าข้อสอบบางข้อมีความยากมากเกินไป 
 1.1.5 นักศึกษารู้สึกพอใจกับการมรีูปเลม่ของเอกสารประกอบการสอนและอยากให้มีในการเรยีนทุกรายวิชา 
 1.1.6 นักศึกษาช่ืนชอบวิธีการสอนของอาจารย์ แม้ว่าบางครั้งจะสอนเร็วเกินไปบ้างเมื่อใกล้หมดเวลาสอน 
 1.1.7 นักศึกษาบางคนคิดว่าช่ัวโมงการสอนน้อยเกินไป 

 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
1.2.1 จะพยายามปรับปรุงสไลด์การสอนให้ดยีิ่งข้ึนในครั้งต่อไป 
1.2.2 ในระดับชั้นปรคีลินิก เรายังไม่เน้นการปฏิบตัิ จึงยังไม่เพิม่การเรียนในส่วนน้ีมากนัก เพียงเป็นการเรียนเพื่อ

สร้างแรงบันดาลใจเท่าน้ัน 
1.2.3 จะปรับปรุงเอกสารประกอบการสอนให้ดีและครบถ้วนยิ่งขึ้น 
1.2.4 ไมส่ามารถเพิ่มชั่วโมงสอนได้ เพื่อให้มีชั่วโมง SDL เพียงพอ แต่อาจเพิ่มช่ัวโมงสอนเสริมส าหรับนักศึกษาบาง

คนท่ีต้องการ 
 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 ไม่ม ี

 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ี 
ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 
 

1. พยายามให้มเีอกสารประกอบการสอน 

2. ปรับการเรียนการสอนจาก POL เป็น PBL 

1. นักศึกษาพอใจมากขึ้น 

2. นักศึกษายังขาดความสามารถในการ

เรียนด้วยวิธี PBL เนื่องจากเป็นการ

เรียนครั้งแรก 

 
2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
  ประชุมอาจารย์ผูส้อนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา ตลอดถึง
แผนการด าเนินการในปีการศึกษานี้ 
 
 
 
 



3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคเรียน/ปีการศึกษาต่อไป 
 

กิจกรรมที่ต้องการ วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนที่มีคณุภาพ
มากขึ้น 
2. การจัดเตรียมรายชื่อวารสารทางการแพทย์ และ
ฐานข้อมูลทางการแพทย์เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพื่อ
การเรยีนการสอน PBL และ SDL 
3. จัดเตรยีมข้อสอบท่ีมเีนื้อหาความยากง่ายเหมาะสม
กับนักศึกษา 
4. จัดเตรยีมข้อสอบย่อยในแต่ละช่ัวโมงท่ีสอนเพื่อช่วย
กระตุ้นให้เกดิบรรยากาศการเรียนรู้และเก็บคะแนนเป็น
การช่วยนักศึกษาในการสอบ End block  

เสร็จก่อนเปิดสอน  2 
สัปดาห ์
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารยผ์ู้ร่วมสอน 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวารสารทางการแพทย์หรือฐานข้อมูลทางการแพทย์ไว้ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า
เพิ่มเตมิด้วยตนเอง 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา :   อาจารย์ นายแพทยส์ุวิทยา เธียรประธาน 
ลงช่ือ:………………………   วันท่ีรายงาน วันท่ี 13  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 
  


