
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 ี
ส านักวิชา    แพทยศาสตร ์
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

601308 เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 2 
 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้
 ไม่ม ี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและกลุม่เรียน (section) 
          อ.พญ.เฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร 

ผศ.พญ.พักตร์วิมล  ศุภลักษณศึกษากร 
ผศ.พญ.สรญา    แก้วพิทูลย์ 

          Asst. Prof. Ryan A Loyd 
          อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกลุ 
          อ.พญ.สีขาว  เชื้อปรุง 
          
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
 

5. สถานที่เรียน 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
 

 
หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. แผนการสอน 
หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 

ตามแผน 
การสอน 
(บรรยาย) 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

Introduction to FCM 2 and individual life 
cycle 

2 2 - 

Family life cycle 
Family system theory 

2 2 - 

รูปแบบการจดับริการแบบ กาย จิต สังคม(Bio-
Psycho-Social Model) 

2 
 

2 - 

การดูแลผู้ป่วยโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Patient 
Centered Care) 

2 
 

2 - 



หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 
(บรรยาย) 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 

การประเมินครอบครัว (Family assessment 
models) 

2 
 

2 - 

Working with the Family with children and 
adolescent 

2 2 - 

Working with the Family with couple and 
domestic violent 

2 2 - 

Working with the Family with death and 
dying 

2 2 - 

ปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัต ิ 2 2 - 
การสืบค้นหลักฐานอ้างอิงประจักษ์, ICD 10 2 2 - 
    

 
2. หัวข้อที่สอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน 
ไม่ม ี

 
3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนทีท่ าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 

มาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

การปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย การแต่ง
กาย บุคลิกภาพ รู้กาลเทศะ มีทักษะ
สื่ อส าร มี ค วามตรงต่ อ เวลาและ
รับผิดชอบต่อการนัดหมาย  
สอดแทรกประสบการณ์ของอาจารย์ที่
พบในเวชปฏิบัติ 

   

2. ความรู ้ บรรยายสรุปเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญของเนื้อหาในรายวิชา 
ให้นักศึกษาได้ศึกษาด้วยตนเอง 
ให้ นั กศึ กษ าน า เสนองานที่ ได้ รั บ
มอบหมายเป็นกลุ่ม 
ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนโดย
การสอบ pretest และ post-test 

   

3. ทักษะทางปัญญา ให้ งานในลักษณะที่ นักศึกษาต้อง
ค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม เช่น การ
วิเคราะห์บทความ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ การน าเสนอในช้ันเรียน  

   



มาตรฐาน  
ผลการเรียนรู้ 

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใช้กลยุทธ ์พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

 
มี ไม่มี 

การน าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
สอดแทรกกรณีศึกษาในการเรียน 

 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 

มอบหมายการท างานเป็นทีม 
การน าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและ
แสดงความคิดเห็นทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ

สืบค้น วิเคราะห์ การน าเสนอ 

การจัดเก็บข้อมูล 

2) น าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ใช้สื่อ

การสอน PowerPoint ที่

น่าสนใจ  

3) การสอนโดยมีการน าเสนอข้อมูล

จากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 

เพื่อการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็น

ถึงความส าคัญและประโยชน์จาก

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การน าเสนอและสืบค้นข้อมลู 

4) มอบหมายงานท่ีต้องศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก

อินเทอร์เน็ต สื่อการสอน e-

learning การท างานหรือ

การบ้านส่ง มีการอ้างอิง

แหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  

   

 
 

4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน 
  ใช้วิธีการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศุนย์กลาง แต่ปรับปรุงคุณภาพในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น 
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการเรยีนในแต่ละหัวขอ้โดยอาจารย์เป็นผู้ให้ค าปรึกษา 



 
 

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+ 27 45.00 
B 13 21.67 
C+ 6 10.00 
C 2 3.33 
D+ 0 0 
D 2 3.33 
F - - 

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

ถอน (W) - - 
 

5. ปัจจัยทีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ 
 ไม่ม ี
 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 

ด้าน ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
6.1 ก าหนดเวลา 
การประเมิน 

ไม่มีความคลาดเคลื่อนจากท่ีก าหนดไว้
ใน มคอ 3 และที่แจ้งกับนักศึกษา 

 

6.2 วิธีการประเมินผล 
การเรยีนรู ้

- การท างานกลุ่มและผลงาน 
กลุ่ม 
 

- ความทั่วถึงในการตรวจสอบการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาทุกคนในการท างาน
กลุ่มไม่สามารถท าได้ร้อยเปอรเ์ซ็นต์ 

 - การวิเคราะห์กรณีศึกษาต้องม ี
การจัดเตรียม กรณีตัวอย่างให ้
เหมาะสมกับจดุมุ่งหมายของ 
การเรยีนรู ้
 

- การวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็น 
กิจกรรมที่ใช้เวลานานหากเตรียมกรณี
ตัวอย่างไม่เหมาะสมก็จะท าให้เสียเวลา
ในการท าความเข้าใจเพื่อให้เกดิผลเรยีนรู้
ที่ต้องการ 

 



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 
 

 - - 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
 

อุปสรรคด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านองค์กร 
- ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาขาดประสบการณ์ใน 

ไม่ม ี

 
 

 
หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ไม่มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษา 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

          ไม่มี 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 ไม่ม ี

 
หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
 



แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ี 
ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 
 

- การเตรยีมการสอนอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาทั้ง
รายวิชาเพื่อให้บรรลุจดุมุ่งหมายของผลการเรียนรู้ทุกด้าน 
มีการก าหนดวิธีการสอนที่หลากหลายชัดเจนและมีสื่อการ
สอนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

- บรรลุตามจุดมุ่งหมายในแง่ของการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย และมสีื่อการสอนที่เหมาะสม แต่มีปัญหา
ในเรื่องการใช้เวลาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนการสอน 

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

กิจกรรมที่ต้องการ วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนใหม้ีการกระจายเวลาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
2. การจัดเตรียมกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชา 

เสร็จก่อนเปิดสอน  2 
สัปดาห ์
 

อ.พญ. เฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา :   อาจารย์ แพทย์หญิง เฟื่องฟ้า เบญจโอฬาร 
ลงช่ือ:………………………   วันท่ีรายงาน วันท่ี 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
 
ช่ือผู้รับผิดชอบหลักสตูร :   อาจารย์ นายแพทยส์ราวุธ สุขสุผวิ 
ลงช่ือ:………………………   วันท่ีรายงาน วันท่ี ?? เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 


