
..มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่
ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุม
และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวน
นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้
ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

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 ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   แพทยศาสตร ์
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
      601300 ระบบทางเดินหายใจ 2 (Respiratory System II) 
 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้
  - 
 
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา/ผู้รับผิดชอบและกลุ่มเรียน (section) 
  1. อาจารย์ พญ. นพร อ้ึงอาภรณ ์
  2. อาจารย์ นพ.ณัฐพล อันนานนท์ 
 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 

5. สถานที่เรียน 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. แผนการสอน 

 
หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่างเกิน 25% 

- Introduction to respiratory system  
- Symptomatology and Clinical 
integration  

1 1.2  

Pathology, Pathogenesis, 
Pathophysiology of diseases in 
Respiratory system: (B6.2.4 Neoplastic 
disorders and tumor-like conditions 
B6.2.4.2 ควรรู้  
benign and malignant neoplasm of 
upper and lower respiratory tracts) 
 

1 1  

Clinical Manifestations of Common 
Diseases in  Respiratory system: part I 
- Hereditary, congenital and structural 
disorders of respiratory system  
(B6.2.1 Hereditary, congenital and 
structural disorders 
B6.2.1.2 ควรรู้ cleft lip and palate, 
laryngomalacia, tracheoesophageal 
fistula, diaphragmatic hernia, pre-
auricular sinus, sinus, cyst and fistula of 
branchial cleft  
, thyroglossal duct cyst, lung cyst) 

1 1  

Pathology, Pathogenesis, 
Pathophysiology of diseases in 
Respiratory system: (B6.2.2.1 ต้องรู้
tuberculosis, autoimmune disorders 
(e.g., Wegener granulomatosis, 
Goodpasture syndrome) 
B6.2.2.2 ควรรู้ chronic infectious diseases 
of the lower respiratory tract endemic 
fungal infections, Nocardia/Actinomyces 
  

1 1  



หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่างเกิน 25% 

Clinical Manifestations of Common 
Diseases in Respiratory system: part : 
(B6.2.2.1 ต้องรู้   influenza, upper 
respiratory infections (nasopharyngitis, 
rhinosinusitis, pharyngitis, tonsillitis,  
laryngitis, tracheitis, croup), lower 
respiratory tract infections and pleura 
and their complications (bronchitis, 
bronchiolitis, pneumonia, lung abscess, 
bronchiectasis)  
B6.2.2.2 ควรรู้ avian flu, SARS, 
peritonsillar abscess , deep neck 
infection, retropharyngeal abscess) 

1 1  

Pathology, Pathogenesis, 
Pathophysiology of Diseases in 
Respiratory system: (B6.2.2.1 ต้องรู้:  
pleurisy, allergic rhinitis, asthma, 
autoimmune disorder B6.2.2.2 ควรรู้: 
acute and chronic alveolar injury, 
obstructive pulmonary disease, 
restrictive pulmonary disease) 
Pulmonary function test) 

1 1  

Clinical Manifestations of Common 
Diseases in Respiratory system: part; 
(B6.2.2.1 ต้องรู้:  pleurisy, allergic rhinitis, 
asthma, autoimmune disorder B6.2.2.2 
ควรรู:้ acute and chronic alveolar injury, 
obstructive pulmonary disease, 
restrictive pulmonary disease) 
Pulmonary function test) 

1 1  

Pathology, Pathogenesis, 
Pathophysiology of Diseases in 
Respiratory system: part III (metabolic 
and regulatory disorder) part IV 
(vascular and circulatory disorders: 
(B6.2.2.2 ควรรู้: pyothorax, 

1 1  



หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่างเกิน 25% 

empyemathoracis B6.2.3.1 ตอ้งรู้: 
pulmonary edema, pleural effusion 
B6.2.3.1 ควรรู้: pulmonary embolism, 
pulmonary hypertension) 
Metabolic and regulatory disorders of 
respiratory system 
(B6.2.5.1 ต้องรู้; respiratory failure, 
hyperventilation syndrome, respiratory 
obstruction, suffocation 
, hypoventilation, disorders of gas 
exchange, ventilation-perfusion 
imbalance)  
 

1 1  

- Metabolic and regulatory disorders of 
respiratory system 
(B6.2.5.1 ต้องรู้: suffocation, asphyxia of 
the newborn, fetal distress, B6.2.5.2 ควร
รู้: neonatal respiratory distress, 
bronchopulmomary dysplasia) 

1 1  

Clinical Manifestations of Common 
diseases in Respiratory system: part IV 
- Traumatic and mechanical disorders 
of respiratory system   
(B6.2.3.1 ต้องรู้ chest injury, foreign body 
aspiration, pneumothorax, hemothorax, 
atelectasis)  

1 1  

Risk factors, gender, ethnics, 
behavioral, preventive and 
community practice for respiratory 
disease 
(B6.2.2.2 ควรรูo้ccupational lung 
diseases  
B6.4.1 Emotional and behavioral 
factors (e.g., smoking, substance 
abuse, pets, and allergies) 
B6.4.2 Influence on person, family, 

1 1  



หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่างเกิน 25% 

and society (e.g., tuberculosis, 
asthma, chronic obstructive   
            pulmonary disease, school 
issues, protective parents, family 
smoking) 
B6.4.3 Occupational and other 
environmental risk factors 
(occupational lung diseases) 
B6.4.4 Gender and ethnic factors 
(e.g., lung cancer)) 
 
ภาคปฏิบัติ 

หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่างเกิน 25% 

Anatomical Pathology in Respiratory 
system: part I 

- Review anatomy 
- Normal radiologic finding 

3 3  

Pathology in Respiratory system: part I : 
hereditary, congenital, structural 
disorders, neoplasm and tumor-like 
condition  

3 3  

Clinical Pathology in Respiratory system: 
part II (infection) 

3 3  

POL / case discussion 3 3  
Clinical Pathology in Respiratory system 
part III (inflammation, immunologic 
disorder) 

3 3  

PBL ครั้งท่ี 1 3 3  
Clinical Pathology in Respiratory system 
part III (metabolic and regulatory 
disorder)  

3 3  

Laboratory evaluation and investigation 
of respiratory system  

- Arterial blood gas 

3 3  



หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอน
หากมีความแตกต่างเกิน 25% 

Clinical Pathology in Respiratory system 
part IV (vascular and circulatory 
disorders, pleural fluid analysis) 

3 3  

Anatomical Pathology in Respiratory 
system: part I 

- Review anatomy 
- Normal radiologic finding 

3 3  

History taking and Physical examination 
in Respiratory system 

3 3  

PBL ครั้งท่ี 2 3 3  
Clinical skills in respiratory system 
(traumatic and mechanical disorders,) 

3 3  

 
2. หัวข้อที่สอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน 
ไม่ม ี
 
3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จรยิธรรม ทักษะการดูแลแบบองค์รวม โดยให้
เข้าใจปลูกฝังความมีวินัย ใฝรู่้ และมี
คุณธรรมจริยธรรม เคารพในสิทธิ
ผู้ป่วย โดยการให้ความจริง รักษา
ความลับ และค านึงถึงประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคญั 
โดยมีวิธดีังนี ้

 - ปลูกฝังให้เห็นถึงความส าคัญของ
เรื่องการตรงต่อเวลา เช่น มี
คะแนนการเข้าห้องเรียน ไม่มีการ
เช็คช่ือให้ส าหรับผู้ทีเ่ข้าเรยีนสาย 
ไม่ให้คะแนนการบ้านส าหรับผู้ที่สง่
ช้ากว่าก าหนดส่ง เป็นต้น 

  การประเมินการเข้าเรียนและคณุธรรมจริยธรรม
ยังไม่สม่ าเสมอ 
ข้อเสนอแนะ 
ใช้แบบประเมินอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

 



 

มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

 - การท ากจิกรรมกลุ่ม รูจ้ักการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

- สอดแทรกให้นักศึกษาเคารพสิทธิ
ผู้ ป่ วย  เช่น  การขออนุญ าตตรวจ
ร่างกาย 
- การเป็นแบบอย่างท่ีดีของอาจารย์ 
ทั้งการแต่งกายและการประพฤติตน 

  

 

ความรู้ - เน้นการสอน ทางด้านวิทยาศาสตร์
การแพทย์ และการสร้างเสริม
สุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพ 

 โดยยึดตามเกณฑม์าตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 

วิทยาศาสตร์การแพทยร์ะดับพื้นฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และอธิบายความ
เชื่อมโยงแบบบูรณาการเพื่อให้
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

-สอนทักษะการท าปฏิบตัิเช่น การท า 
pulmonary function test, การ
ดู pathology เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนแบบระบบ block 
system ในการเรียน RS I นศ.ยงัไม่ได้เรียน
ทรวงอก ซ่ึงจะได้เรียนใน Cardio I ซ่ีงจะเรียน
ถัดมา ท าให้นศ.ไม่เข้าใจพ้ืนฐานทาง Anatomy 
Physiology และพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
การสอนปฏิบัติการไม่ครบถ้วน 
ข้อเสนอแนะ 
- แจ้ง อ.ผู้ประสานงานรายวิชาและจัดการเรียน
การสอน system I ให้สอดคล้องกับ System II 
และประชมุร่วมกันกับส านกัวิชาวิทยาศาสตร์ 
- วางแผนร่วมกับวิชาอ่ืน ๆ ในเร่ืองปฏิบัติการ
เพ่ือให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา 
- มีการสอนปฏิบัติจริงในรพ.เพ่ือการบูรณาการ
กับการใช้ชีวิตแพทย์จริง 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

- สามารถค้นหาข้อเท็จจริง เพิ่มเตมิ
โดยท าความเข้าใจและวิเคราะห์
และประเมินข้อมลูจากหลักฐานได้
และน าข้อสรุปมาใช้ กับ
ประสบการณ์ที่ได้พบเจอและมี
ความเป็นผู้ใฝ่รูเ้พื่อการศึกษาที่
ยั่งยืนตลอดชีวิต ในการศึกษา
เพิ่มเตมิในวิธีการใหม่ โดยสอนให้
รู้จักแหล่งค้นคว้าข้อมลู ใน
ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส ์

 

   

- เวลาค่อนข้างจ ากัด 
- ในห้อง PBL มี internet ไม่ทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะ 
- แนะน าการใช้ฐานข้อมลูอิเลคทรอนิกสข์อง
มหาวิทยาลัย 
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ
ด้าน internet 
 

 



มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ให้สามารถวางแผนและรับผดิชอบ
งานท่ีได้รับมอบหมายได้ด้วย
ตนเองสร้างความรู้จักเพื่อการ
ปรับตัวในการท างานและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยสอนให้มี
การท างานเป็นกลุม่เป็นทีม 
แสวงหา และแลกเปลี่ยนความรู้
เพื่อพัฒนาตนเอง เช่น การสอน
แบบ PBL และการท า case 
discussion  

 

  

ข้อเสนอแนะ 
มีการประเมินทักษะด้านการท างานเป็นทีมของ
ส่วนกลาง 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้
องค์ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมา
ประยุกต์และด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระบวนการเรยีน
แบบกลุ่ม PBL 

 
 

  

- เวลาไม่พอในการอ่าน journal   
ข้อเสนอแนะ 
- มีรายวิชาท่ีดูแลด้านนี้โดยเฉพาะและใน
รายวิชานี้ควรเป็นความรับผิดชอบรอง 
- มีแบบประเมินด้านทกัษะนี้ของส่วนกลาง 

 
 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน 
  มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับส านักวิชาวิทยาศาสตร์ น าผลประเมินจากนักศึกษามาสมันาหลักสูตรและ
ปรับปรุงคณุภาพในการจดัการกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ปรับวิธีการใหเ้หมาะสมกับเนื้อหาและเวลา การให้ feedback แก่นักศึกษาและเพื่อนในกลุม่  
            มีการท า curriculum mapping ที่ตรงกับแผนการสอนและการประเมินผลที่ตรงกับความรับผิดชอบของรายวิชาและสร้าง
มาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน 
 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรยีนการสอน เช่น e-learning และสอนทักษะการใช้เทคโนโลยแีละข้อมลูหลักฐาน
เชิงประจักษ์แก่นศ.เพิมขึ้น 
 



หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 60 คน 
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 60 คน 
3. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 28 47 
B+ 20 35 
B 9 15 
C+ 3 3 
C 0 0 
D+ 0 0 
D 0 0 
F - - 

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

ถอน (W) - - 
 

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี)  
คะแนนการกระจายทุกระดับเกรด  
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    ไม่มี 
 
6.1 ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน  
 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
* ต้องมีการติวเพิ่มเรื่องพื้นฐานของระบบทางเดินหายใจ เพราะนักศึกษายังไม่เข้าใจพื้นฐานเนื่องจากยังไม่ได้เรียน 
  
6.2 ความคลาดเคลื่อนดา้นวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
*การวัดผลการเข้าเรยีนและพฤติกรรมไมส่ม่ าเสมอ  
 

เพราะมผีูส้อนหลายคน บางครั้งผูช่้วยสอนมีภาระงานอ่ืน
ไม่ได้ใช้แบบประเมินทุกครั้ง 



 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
จากการประเมินการเรียนการสอน online เมื่อสิ้นสุดการ
เรียน 
สอบถามจากผู้ร่วมสอน 
 

รายวิชา : 
ระบบทางเดินหายใจ 
2 

ภาคการศึกษาที่ : 1/2557 

จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน: 60 

จ านวนนักศึกษาท่ีได้แบบประเมิน: 60 (100.00%) 

จ านวนนักศึกษาท่ีกรอกแบบ
ประเมิน : 

35 (58.33%) 
 

การท าประเมินระดับค่าความยาก-ง่ายก่อนสอบ (AI) มีการด าเนินการและวิเคราะห์ข้อสอบ ผลการวิเคราะหไ์ด้
เกณฑผ์่านค่อนข้างสูงจึงต้องใช้เกณฑ์ MPL- 1.96 SEM ใน
การตัดสินเกณฑผ์่านส าหรับข้อเขยีน 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1.  ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
(ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

การเข้าถึง internet ที่ห้อง PBL ไม่ทั่วถึง การหาข้อมูลท าไดจ้ ากัด 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบรหิารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

ผูช่วยสอนไม่เพียงพอ 
 

ไม่ได้ประเมินนักศึกษาแบบ formative 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  

    1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 คาบPBL และskill lab ควรเวียนอาจารย์ทุกท่านทุกครั้งให้ครบทุกกลุ่มเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนกับอาจารย์ทุก
ท่านอย่างเท่าเทียมกันครับ อาจารย์พูดเบามาก ชีทอาจารย์สลับหน้าไปมา งง. เนื้อหาไมค่่อยเข้าใจอาจารย์ไม่ใช้pointerใน
การสอน (ข้อมูลจากการประเมินผลออนไลน์) 
    1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
        ควรมีการอธิบายวัตถุประสงค์ในการเรียนแต่ละครั้งให้อาจารย์และนักศึกษาเพื่อให้เรียนรู้และตอบวัตถุประสงค์
ได้มากข้ึน ควรมีการเตรียมเอกสารประกอบการสอนที่ดีขึ้นเพื่อให้นกัศึกษาสามารถศึกษาด้วยตนเองได้มากข้ึนรวมทั้งปรับ
รูปแบบการสอนให้เป็น student center มากขึ้น  
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  



     2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
        ไม่ม ี
     2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        ไมม่ ี
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/        ปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 
ไม่มี (เป็นการสอนแบบ Block system ครั้งแรก) 

 
ไม่ม ี
 
 
 
 

 
2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ประชุมอาจารย์ผูส้อนเพื่อให้ทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินท่ีผ่านมา โดยพิจารณาถึงข้อสอบ 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ประสานกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาก่อนหน้า
เพื่อปรับตารางการเรียน block ให้เรียนพ้ืนฐานก่อน 
ปรับรูปแบบการสอนให้น่าสนใจและตรงตาม
วัตถุประสงค์และจัดท าเอกสารประกอบการสอน 
การแบ่งหัวข้อในการสอนโดยมีการประชุมร่วมกันก่อน
จัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลควรมีการวเิคราะหข์้อสอบและจดัท า
คลังข้อสอบต่อไป 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 
 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

อ.พญ. นพร อึ้งอาภรณ ์
และหัวหน้าสถานแพทยศาสตรศึกษา 
อ.พญ. นพร อึ้งอาภรณ์และอ.นพ.ณัฐ
พล อันนานนท์ 



4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ควรมีการประเมินตามความรับผดิชอบหลักโดยปรับให้ตรงกับรายวชิามากขึ้น 
การแบ่งหัวข้อใน block ต่าง ๆ ให้ครอบคลมุทุกหัวข้อ เพื่อไม่ให้สอนซ้ ากันในหัวข้อเดียวกัน 
วางแผนร่วมกับวิชาอื่น ๆ ในเรื่องปฏิบัติการเพื่อให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา 
มีแบบประเมินกลางในด้านพฤติกรรม การท างานเป็นทีม กระบวนการคิดและการใช้เทคโนโลยี 
ควรมีระบบให้เกิดการน าผลประเมินของนักศึกษาของอาจารย์แต่ละท่านท่ีสอนมาท าการบันทึกใน มคอ. 5 ด้วยเพื่อเป็นบทสรุป
และน าไปแก้ไขปรับปรุงในภาพรวมต่อไป  
มีการทวนสอบผสสัมฤทธ์ิระดับรายวิชาโดยการบันทึกจากการสอบถามนักศึกษาและอาจารยผ์ู้ร่วมสอน การบันทึกพฤติกรรมและ
การเข้าเรียน 
  
 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา :   อาจารย์ พญ. นพร อ้ึงอาภรณ์  

อาจารย์ นพ. ณัฐพล อันนานนท์ 
ลงช่ือ:………………………    
ลงช่ือ:………………………   
     วันท่ีรายงาน วันท่ี 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 
ช่ือผู้รับผิดชอบหลักสตูร :   
ลงช่ือ:………………………   วันท่ีรับรายงาน วันท่ี 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 


