
มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนสอนของอาจารย์
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 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 
  601301    ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2(Cardiovascular System III) 
 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนกอ่นรายวิชานี ้
  - 
 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและกลุม่เรียน (section) 
  1. อาจารย์ แพทย์หญิงพรทิพย์  น่ิมขุนทด 
  2. อาจารย์ แพทย์หญิงปัทมา ทองดี 
 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ช้ันปีท่ี 3 
5. สถานที่เรียน 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. แผนการสอน บรรยาย(lecture)  

 
หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

Lecture : Introduction, Symptomatology and 
Clinical integration to CVS 

1 1  

Pathology, Pathogenesis, Pathophysiology of 
diseases in CVS: part I  

(hereditary, congenital, structural disorders, 
neoplasm and tumor-like condition) 

1 1  

Clinical Manifestations of Common Diseases in  
CVS: part I 
(hereditary, congenital, structural disorders, 
neoplasm and tumor-like condition) 

1 1  

Lecture ; Pathology, Pathogenesis, 
Pathophysiology of diseases in CVS: part II 
- Infectious disorders of CVS 

1 1  



หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

(ต้องรู้: acute rheumatic fever) 
(ควรรู้: infective endocarditis , myocarditis, 
pericarditis) 
Clinical Manifestations of Common Diseases in 
CVS: part II 
(ต้องรู้: acute rheumatic fever)  
(ควรรู้: infective endocarditis ,myocarditis, 
pericarditis ) 

1 1  

Clinical Manifestations of Common Diseases in 
CVS: part III 
(inflammation, immunologic disorder) 
(ต้องรู้: anoxic spell, cardiac temponade, superior  
vena cava)  
(ควรรู้:  valvular heart disease (mitral, aortic 
valve) 

1 1  

Pathology, Pathogenesis, Pathophysiology of 
Diseases in CVS: part III (Metabolic)  
(ต้องรู้: hypertension, acute coronary syndrome, 
heart failure, syncope, cardiac arrest, shock) 
(ควรรู้:ischemic heart disease, common cardiac 
arrhythmia) 

1 1  

Clinical manifestation in Metabolic and 
regulatory disorders of CVS 
(ต้องรู้: hypertension, acute coronary syndrome, 
heart failure, syncope, cardiac arrest, shock) 
(ควรรู้:ischemic heart disease, common cardiac 
arrhythmia) 

1 1  

Metabolic and regulatory disorders of CVS in 
pregnancy  
(PIH) 

1 1  

Clinical Manifestations of Common diseases in 
CVS: part IV 
(Trauma) 

1 1  

Risk factors, gender, ethnics, behavioral, 
preventive and community practice for 
cardiovascular disease 

   

  



แผนการสอน ปฏิบัติ (laboratory) 
หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 

ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

Lab: Anatomical Pathology in CVS: part I (Review 
anatomy, Normal radiologic finding and 
electrocardiography) 

3 3  

Lab :Pathology in CVS: part I (hereditary, 
congenital, structural disorders, neoplasm and 
tumor-like condition) 

3 3  

Clinical Manifestations of Common Diseases in  
CVS: part I 
(hereditary, congenital, structural disorders, 
neoplasm and tumor-like condition) 
(ห้องตรวจศูนย์การแพทย์ ตึกรังสี) 

3   

Clinical Pathology in CVS: part II (infection) 3 3  
Pathology, Pathogenesis, Pathophysiology of 
Diseases in CVS: part III (inflammation, 
immunologic disorder)  
(ต้องรู้: anoxic spell, cardiac temponade, superior  
vena cava)  
(ควรรู้:  valvular heart disease (mitral ,aortic valve) 

3 3  

Pathology, Pathogenesis, Pathophysiology of 
Diseases in CVS: part III 
(inflammation, immunologic disorder) 

3 3  

PBL 2 ครั้ง 6 6  
Clinical Manifestations of Common Diseases in 
CVS: part III (metabolic and regulatory disorder 
in pregnancy :PIH) 

3 3  

Clinical in CVS part IV (traumatic and mechanical 
disorders, vascular and circulatory disorders) 

3 3  

Laboratory evaluation and investigation of CVS  
Electrocardiography (EKG) interpretation 

3 3  

History taking and Physical examination in CVS 3 3  
Clinical skills in CVS 3 3  
POL 3 3  
Behavioral, preventive and community practice 
for cardiovascular disease  
Communication and education 

3 3  



 
การสอบ 
 

หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน 25% 

สอบกลางภาค  3 3  
สอบปลายภาค 3 3  
 
2. หัวข้อที่สอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน 
ไม่ม ี
 
3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐาน ประสิทธิผล 
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม  ฝึก
ปฏิบัติในช่ัวโมงปฏิบตัิที่ใช้
ผู้ป่วยจ าลอง แบบประเมิน
พฤตินิสัย (เข้าเรียนและตรง
ต่อเวลา, การแต่งกาย, การ
ลอกข้อสอบ/งาน) 

  ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการใช้แบบ
ประเมินนักศึกษาตรงต่อเวลาและการแต่งกาย 
ผลประเมินคะแนน 10% และ 
อาศัยการประเมินขณะการร่วมช่ัวโมงปฏิบัติ
และการปรับพฤติกรรมเป็นหลัก 
ข้อเสนอแนะ 
วิธีการประเมินโดยการใช้เกณฑ์ทีชั่ดเจนและ
แจ้งให้นักศึกษาทราบก่อนในตอนเปิดรายวิชา  
 

2. ความรู ้
 
 
 
 
 

1. บรรยายร่วมกับอภิปราย 
2. กิจกรรมกลุม่ 
-ท ารายงานมาส่งหลังจาก
ศึกษาด้วยตนเอง 
3. การไปเรียนรู้ทีส่ถานท่ี
จริง ท่ีโรงพยาบาล  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การบรรยาย และปฏิบตัิในหัวข้อที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจมาก
ขึ้น  
ข้อเสนอแนะ 
- เพิ่มชั่วโมงที่ปฏิบัติกับผู้ป่วยจ าลองและ
ผู้ป่วยจริง ที่โรงพยาบาลมากข้ึน  
 



3.ทักษะทางด้านการ
ปฏิบัต(ิskill) 

มีคู่มือปฏิบตัิงานทุกครั้ง 
และมีการทบทวนการเริ่ม
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
1.การปฏิบัติจริงกับ
ห้องปฏิบัติการ 
2.การปฏิบัติจริงกับผู้ป่วย
จ าลองที่ห้องเรียนปฏิบตัิการ 
3.การปฏิบัติจริงกับ
เครื่องมือทางระบบหัวใจ
และหลอดเลือดที่
โรงพยาบาล 

  ข้อเสนอแนะ 
เวลาที่ใช้ในการเดินทางจากตึกเรยีนไป
โรงพยาบาลนานประมาณ 30 นาที ท าให้ใช้
เวลานาน 

4. ทักษะทางปัญญา จัดกิจกรรมเสริมสรา้งทักษะ
การแก้ปัญหาการท า
กิจกรรมกลุ่ม ช่วยกันศึกษา
ข้อมูล 

  การทราบถึงความเป็นอตัลักษณ์ของแพทย์
มทส. และบุคลิกภาพที่ดีของแพทย์ 

5. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

มอบหมายงานให้ค้นคว้า
และศึกษาด้วยตนเองในการ
เขียน และการส่งงาน 

   

6. การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มอบหมายงานโดยค้นจาก 
web site ที่เกี่ยวข้อง, e-
learning 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน 
  ใช้วิธีการสอนแบบเดิมและเพิ่มการไปเรียนท่ีโรงพยาบาล มทส. และท าเอกสารประกอบการสอนและการมีคู่มือ
ปฏิบัติการก่อนการปฏิบตัิ ร่วมกับการปรับปรุงคุณภาพในการจัดการกระบวนการเรยีนรู้ของนักศึกษา ปรับวิธีการให้เหมาะสม
กับเนื้อหาและเวลา การให้ feedback แก่นักศึกษาและเพื่อนในกลุม่  



 
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 10 16.67 
B+ 20 33.33 
B 22 36.66 
C+ 4 6.67 
C 4 6.67 

D+ 0 0 
D 0 0 
F - - 

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

ถอน (W) - - 
 

5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ 
  5.1 การประเมินผลงานการท างานกลุ่มของนักศึกษาแล้วให้คะแนนเท่ากันทุกคนในกลุ่มโดยมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า
นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
  5.2 การประเมินผลโดยแบบประเมินการเข้าเรียนและพฤตินสิัยของนักศึกษา 
ในช่วงแรกผู้ช่วยสอนยังประเมินไม่ครบตามหัวข้อและใช้เวลานาน หลังจากใช้แบบประเมินไปสักระยะเวลาหนึ่ง สามารถลด
ระยะเวลาและประเมินได้ครบถ้วน ทั้งยังมีการประเมินผลนักศึกษาที่มีปัญหาก่อนที่จะสรุปคะแนนปลายภาคการศึกษา  
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ด้าน ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
6.1 ก าหนดเวลา 
การเรยีนที่โรงพยาบาล 

- จากการเดินทางประมาณ 30 นาที 
 

- ระยะทางไกลและนักศึกษาต้องเดินทาง
ไปเอง ไมไ่ด้จดัรถรับส่ง 

6.2 วิธีการประเมินผล 
การเรยีนรู ้

- การท างานและผลงานกลุม่ 
- แบบประเมินการเข้าเรียนและพฤตินิสัย 
 
 

- ความทั่วถึงในการตรวจสอบการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาทุกคนในการท างานกลุ่ม
ไม่สามารถท าไดร้้อยเปอรเ์ซ็นต ์
- เดิมไมไ่ดม้ีแบบประเมินชัดเจน ครั้งนี้จึง
ก าหนดวันส่งงานและให้ประเมินโดยใช้
แบบประเมินเดยีวกันให้อ.ที่ปรึกษากลุ่ม
และผู้ช่วยสอน 



7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- น าผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผล 
ของรายวิชาพร้อมกับข้อสอบ รายงาน 
และหลักฐานการเข้าเรยีนของนักศึกษาเข้า 
รับการตรวจสอบจากท่ีประชุมของสาขาวิชา 
จากนั้นน าผลเสนอต่อคณะกรรมการทวน 
สอบของคณะเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

- คณะกรรมการทวนสอบให้ข้อเสนอแนะใน 
การให้คะแนนรายงานกลุ่มโดยใหน้ าผล 
การประเมินในระหว่างการท างานกลุ่มในห้องปฏิบัตการ
ในแต่ละหัวข้อของช้ัน 
เรียนมาพิจารณาร่วมด้วยและให้ประเมิน 
นักศึกษาเป็นรายบคุคลเพื่อให้ตรงตาม 
พฤติกรรมการมสี่วนร่วมของนักศกึษาอย่าง 
แท้จริง 

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

อุปสรรคในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
 

Internet สัญญาณไม่ด ี มี เป็นอุปสรรคต่อการค้นคว้าในหอ้งเรียน 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

อุปสรรคด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านองค์กร 

- นักศึกษาบางส่วนมาเข้าเรียนช้ากว่าตอนตรวจสอบ
รายชื่อ แต่ไมไ่ด้แจ้งผู้ช่วยสอน ท าให้ได้รับการประเมิน
ว่าขาดเรียน 
หลังจากช้ีแจงไดม้ีการแกไ้ขผล 

 
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
     ไม่มี 
 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ ์

ไม่ม ี
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
     ไม่มี 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
     ไม่มี 

 



หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ี 
ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 
 

รูปแบบการประเมินที่ชัดเจน 
-แบบประเมินการเข้าเรียนและพฤตินิสัย 
 
 

- มีการจัดท าแบบประเมินการเข้าเรียนและพฤตินสิัยที่
ชัดเจน มีการติดตามและตักเตือนนักศึกษาท่ีมีปัญหา
ระหวา่งภาคเรียนก่อนสรุปผลคะแนนปลายภาค 

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

กิจกรรมที่ต้องการ วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1  การปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน และคู่มือ
ปฏิบัติการใหม้ีความละเอยีดมากขึ้น และให้สามารถส่งให้
นักศึกษาก่อน 2 สัปดาห์  
2. การพัฒนาคณาจารยผ์ู้สอน 
3. การใช้แบบประเมินนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เสร็จก่อนเปิดสอน  2 
สัปดาห ์
 

แพทย์หญิงพรทิพย์ นิ่มขุนทด 
แพทย์หญิงปัทมา ทองดี 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ manikin ที่ใช้ในการตรวจทางระบบหัวใจและหลอดเลือด  
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา :   อาจารย์แพทย์หญิงพรทิพย์  นิ่มขุนทด 
ลงช่ือ:………………………   วันท่ีรายงาน วันท่ี 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา :   อาจารย์แพทย์หญิงปัทมา ทองดี 
ลงช่ือ:………………………   วันท่ีรายงาน วันท่ี 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 
 
 
ช่ือผู้รับผิดชอบหลักสตูร :   อาจารย์  
 
ลงช่ือ:………………………   วันท่ีรับรายงาน วันท่ี 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 


