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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

หมวดท่ี ๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  367-760  การฝึกทักษะทางคลินิกส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
    (Clinical Rotation for Family Physician) 
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี)   ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพิชญา  พรรคทองสุข 
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1-2 าษการศึกษา 2222  
๕. สถานท่ีเรียน 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลย์ศาสตร์ และออร์โธาิดิกส์ ภาควิชาสูต-ินรี
เวชเวชศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
ไม่มี 

๒. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
ไม่มี 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา    ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

หมวดท่ี ๑   ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  367-891 เวชศาสตร์ผู้ป่วยนอกส าหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
    (Ambulatory Medicine for Family Physicians) 
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี)   ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน(Section) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพิชญา  พรรคทองสุข 

 อาจารย์ผู้สอน 
   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ 
   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์  เบญจวัง 
   3.  อาจารย์แพทย์หญิงธารทิพย์   แสงสุวรรณ์ 
   4.  อาจารย์นายแพทย์กฤษณะ   สุวรรณภูมิ 
   5.  อาจารย์นายแพทย์พิชญานนท์   งามเฉลียว 
   6.  อาจารย์แพทย์หญิงวดี    อัมรักเลิศ 
   7.  อาจารย์แพทย์หญิงธนิษฐา   ศิริรักษ์ 
   8.  คณาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา 
   9.  คณาจารย์หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
   10.คณาจารย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 
   11.คณาจารย์หน่วยโรคผิวหนัง 
   12.คณาจารย์ภาควิชาวิสัญญีวิทยา 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา   ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 
๕. สถานท่ีเรียน 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หมวดท่ี ๒   การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

สาเหตุการสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
Topic (ภาควิชาจักษุ) 1 1  
Common problems in Ophthalmology 1.5 1.5  
Common problems in Psychiatry 1.5 1.5  
Common problems in Radiology 1.5 1.5  
Topic (หน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู) 1 1  
Common problems in Rehabilitation 1.5 1.5  
Topic (ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา) 1 1  
Common problems in Otolaryngology 1.5 1.5  
Journal, book club 1 1  
Common problems in Dermatology 1.5 1.5  
Journal (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา) 1 1  
Common problems in Clinical Anesthesia 1.5 1.5  
 
๒. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

 ไม่มี 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวชิา  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของวิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม  จิรยธรรม 1) จัดกิจกรรมโดยเน้นการตรง 
ต่อเวลา ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตลอดจนสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนด 
2) ประเมินความประพฤติของ 
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง 

/   

ความรู้ 1) ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย 
รูปแบบ เช่น สอนบรรยาย การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และการใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 
2) เน้นหลักการทางทฤษฎี เรียนรู้ 
จากสถานการณ์จริงทั้งการเรียนรู้ในชั้น
เรียน แหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

/   

ทักษะทางปัญญา 1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก 
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่มโดยมีกิจกรรมการ
สอน เช่น การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติจริง เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

/   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) การก าหนด มอบหมายหน้าที่ 
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน 
ภาคปฏิบัติในลักษณะที่ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีมและการแสดงออก 
 
 
 
 

/   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของวิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-    

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
หลากหลายรูปแบบโดยเน้นขั้นตอน
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่การให้สังเกตการณ์ การ
สาธิต การฝึกปฏิบัติ และการดูแลผู้ป่วย
ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

/   

 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 ไม่มี 

 
หมวดท่ี ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน   จ านวน 4 คน   
๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา      จ านวน 4 คน  
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน  (W) จ านวน -  คน  
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 0 00.00 

B+ 2 50.00 
B 2 50.00 

C+ 0 00.00 
C 0 00.00 

D+ 0 00.00 
D 0 00.00 
E 0 00.00 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 00.00 
ผ่าน (P,S) 0 00.00 
ถอน (W) 0 00.00 

 
๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  ไม่มี 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
         ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน เหตุผล 
ไม่มี - 

 
         ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน เหตุผล 

ไม่มี - 

 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
-น าผลการเรียนรู้โดยวิธีการประเมินตนเองของนักศึกษา 
 ผลการประเมินโดยการสอบ ผลคะแนนการอภิปรายกรณีศึกษา และผล
การประเมินขณะปฎิบัติงาน เข้ารับการตรวจสอบจากที่ประชุมสาขาวิชา 

-ที่ประชุมสาขาวิชาให้น าผลการ
ประเมิน มาวัดผลการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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หมวดท่ี ๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี) และผลกระทบ 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ผลกระทบ 
ไม่มี - 

 
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบ 

ไม่มี - 

 
หมวดท่ี ๕   การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
         ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ไม่มี - 

 
         ๑.๒ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

ไม่มี 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
         ๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
              ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ไม่มี - 

 
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

ไม่มี 
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หมวดท่ี ๖   แผนการปรับปรุง 
๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวชิาคร้ังท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 
ไม่มี - 

 
๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

- 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

กิจกรรม ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ไม่มี - - 

 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ไม่มี 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:… รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพิชญา  พรรคทองสุข 
ลงชื่อ.................................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์นายแพทย์พิชญานนท ์ งามเฉลียว 
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา    ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

หมวดท่ี ๑   ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  367-890 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 2 
    (Family Medicine and Family Practice II) 
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี)   ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน(Section) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพิชญา  พรรคทองสุข 

 อาจารย์ผู้สอน 
   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ 
   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์  เบญจวัง 
   3.  อาจารย์แพทย์หญิงธารทิพย์   แสงสุวรรณ์ 
   4.  อาจารย์นายแพทย์กฤษณะ   สุวรรณภูมิ 
   5.  อาจารย์นายแพทย์พิชญานนท์   งามเฉลียว 
   6.  อาจารย์แพทย์หญิงวดี    อัมรักเลิศ 
   7.  อาจารย์แพทย์หญิงธนิษฐา   ศิริรักษ์ 
   8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  สถิรปัญญา 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา   ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 
๕.สถานท่ีเรียน 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หมวดท่ี ๒   การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวน
ชั่วโมงท่ี
สอนจริง 

สาเหตุการสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
Home Care Conference 18 18 หมายเหตุ 1.5 ชม. x 12 คร้ัง 
Being a Family Physician 1.5 1.5  
Primary care and Practice Management 1.5 1.5  
Human Behavior 1.5 1.5  
What is a home health care? 1.5 1.5  
Nutrition 1.5 1.5  
Personal and Professional Responsibilities 1.5 1.5  
Care of Couple 1.5 1.5  
Care of Adolescent Health 1.5 1.5  
Care of Elderly 1.5 1.5  
Geriatric Health  Examination 1.5 1.5  
Gender-Specific Health Issues (Female, Male) 1.5 1.5  
Sexual Health 1.5 1.5  
Palliative Care 1.5 1.5  
Complementary and Alternative Medicine (CAM) 1.5 1.5  
Care of Specific Populations 1.5 1.5  
Disaster Medicine 1.5 1.5  
International health 1.5 1.5  
Drug and Alcohol Problems 1.5 1.5  
Smoking Cessation 1.5 1.5  
Medical Laws and Ethics 1.5 1.5  
Patient Safety 1.5 1.5  
Financial Management and Health Economics 1.5 1.5  
LGBT 1.5 1.5  
Mental Health 1.5 1.5  
Interesting case 18 18 หมายเหตุ 1.5 ชม. x 12 คร้ัง 
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๒. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 ไม่มี 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวชิา  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของวิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม  จิรยธรรม 1) จัดกิจกรรมโดยเน้นการตรง 
ต่อเวลา ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตลอดจนสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนด 
2) ประเมินความประพฤติของ 
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง 

/   

ความรู้ 1) ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย 
รูปแบบ เช่น สอนบรรยาย การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และการใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 
2) เน้นหลักการทางทฤษฎี เรียนรู้ 
จากสถานการณ์จริงทั้งการเรียนรู้ในชั้น
เรียน แหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

/   

ทักษะทางปัญญา 1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก 
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่มโดยมีกิจกรรมการ
สอน เช่น การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติจริง เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

/   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) การก าหนด มอบหมายหน้าที่ 
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน 
ภาคปฏิบัติในลักษณะที่ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีมและการแสดงออก 
 
 

/   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ

รายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของวิธีการสอน 
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม 
2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

/   

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
หลากหลายรูปแบบโดยเน้นขั้นตอน
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่การให้สังเกตการณ์ การ
สาธิต การฝึกปฏิบัติ และการดูแลผู้ป่วย
ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

/   

 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 ไม่มี 

 
หมวดท่ี ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  จ านวน 4 คน   
๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา      จ านวน 4 คน  
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน  (W) จ านวน - คน  
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 0 00.00 
B+ 2 50.00 
B 2 50.00 

C+ 0 00.00 
C 0 00.00 

D+ 0 00.00 
D 0 00.00 
E 0 00.00 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 00.00 
ผ่าน (P,S) 0 00.00 
ถอน (W) 0 00.00 

 
๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี) ไม่มี 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
         ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน เหตุผล 
ไม่มี - 

 
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
 

ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เหตุผล 
ไม่มี - 

 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
-น าผลการเรียนรู้โดยวิธีการประเมินตนเองของนักศึกษา 
 ผลการประเมินโดยการสอบ ผลคะแนนการอภิปรายกรณีศึกษา และผล
การประเมินขณะปฎิบัติงาน เข้ารับการตรวจสอบจากที่ประชุมสาขาวิชา 

-ที่ประชุมสาขาวิชาให้น าผลการ
ประเมิน มาวัดผลการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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หมวดท่ี ๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ผลกระทบ 

ไม่มี - 

 
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบ 
ไม่มี - 

 
หมวดท่ี ๕   การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
         ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
ไม่มี - 

 
         ๑.๒ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

ไม่มี 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
         ๒.๑ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
              ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ไม่มี - 

 
๒.๒ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

ไม่มี 
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หมวดท่ี ๖   แผนการปรับปรุง 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวชิาคร้ังท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 
ไม่มี - 

 
๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

  ไม่มี 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

กิจกรรม ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ไม่มี - - 

 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ไม่มี 
  
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพิชญา  พรรคทองสุข 
ลงชื่อ.............................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์นายแพทย์พิชญานนท์  งามเฉลียว 
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

หมวดท่ี ๑   ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  367-790 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชปฏิบัติครอบครัว 1 
    (Family Medicine and Family Practice I) 
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี)   ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพิชญา  พรรคทองสุข 

 อาจารย์ผู้สอน 
   1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ 
   2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ถวัลย์  เบญจวัง 
   3.  อาจารย์แพทย์หญิงธารทิพย์   แสงสุวรรณ์ 
   4.  อาจารย์นายแพทย์กฤษณะ   สุวรรณภูมิ 
   5.  อาจารย์นายแพทย์พิชญานนท์   งามเฉลียว 
   6.  อาจารย์แพทย์หญิงวดี    อัมรักเลิศ 
   7.  อาจารย์แพทย์หญิงธนิษฐา   ศิริรักษ์ 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา   ภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2555 
๕. สถานท่ีเรียน 

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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หมวดท่ี ๒   การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จ านวน
ชั่วโมงท่ี
สอนจริง 

สาเหตุการสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน 25% 
Basic concepts of human growth and 
development 

1.5 2 เน้ือหามาก ประกอบด้วย
ทฤษฎีต่าง ๆ 

Health promotion and disease prevention 1.5 1.5  
Practicing bio-psycho-social medicine 1.5 1.5  
Mind-body medicine 1.5 1.5  
The basic concepts of an effective doctor-
patient relationship 

1.5 1.5  

Family’s influence on health 1.5 1.5  
Human behavior, beliefs and psychosocial 
influence on health 

1.5 1.5  

The patient-centered clinical method 1.5 1.5  
The common ethical issues confronting 
physicians in the day-to-day care of patients, 
including patient rights 

1.5 1.5  

Domestic violence 1.5 2 มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกรณีตัวอย่าง 

 
๒. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

Basic concepts of human growth 
and development 

เน้ือหามีจ านวนมาก ท าให้
นักศึกษาเรียนรู้ได้ไม่ครบ 

- น าเน้ือหาทฤษฎีต่างๆไว้
ในระบบ e-learning 

Domestic violence เน้ือหายากท าให้ต้องยกตัวอย่าง
ประกอบหลายตัวอย่าง 

- เพิ่มชั่วโมงสอน 
- น ากรณีศึกษาไว้ในระบบ 

e-learning 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวชิา  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของวิธีการสอน  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม  จริยธรรม 1) จัดกิจกรรมโดยเน้นการตรง 
ต่อเวลา ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตลอดจนสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนด 
2) ประเมินความประพฤติของ 
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง 

/   

ความรู้ 1) ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย 
รูปแบบ เช่น สอนบรรยาย การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และการใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน 
2) เน้นหลักการทางทฤษฎี เรียนรู้ 
จากสถานการณ์จริงทั้งการเรียนรู้ในชั้น
เรียน แหล่งฝึกปฏิบัติงาน 

/   

ทักษะทางปัญญา 1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก 
ทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่มโดยมีกิจกรรมการ
สอน เช่น การอภิปรายกลุ่ม กรณีศึกษา
ฝึกปฏิบัติจริง เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

/   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

1) การก าหนด มอบหมายหน้าที่ 
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

/   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของวิธีการสอน  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่
หลากหลายและเหมาะสม 
2) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน 
น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

/   

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
หลากหลายรูปแบบโดยเน้นขั้นตอน
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่การให้สังเกตการณ์ การ
สาธิต การฝึกปฏิบัติ และการดูแลผู้ป่วย
ภายใต้ การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 

/   

 

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 

 
หมวดท่ี ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  จ านวน 3 คน   
๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา      จ านวน 3 คน  
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)  จ านวน -  คน  
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A 0 00.00 
B+ 2 66.67 
B 1 33.33 

C+ 0 00.00 
C 0 00.00 

D+ 0 00.00 
D 0 00.00 
E 0 00.00 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 00.00 
ผ่าน (P,S) 0 00.00 
ถอน (W) 0 00.00 

 
๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  ไม่มี 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
         ๖.๑ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน เหตุผล 
ไม่มี - 

 
         ๖.๒ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ เหตุผล 

ไม่มี - 
  
๗.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
-น าผลการเรียนรู้โดยวิธีการประเมินตนเองของนักศึกษา 
 ผลการประเมินโดยการสอบ ผลคะแนนการอภิปรายกรณีศึกษา และผล
การประเมินขณะปฎิบัติงาน เข้ารับการตรวจสอบจากที่ประชุมสาขาวิชา 

-ที่ประชุมสาขาวิชาให้น าผลการ
ประเมิน มาวัดผลการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
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หมวดท่ี ๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ผลกระทบ 

ห้องตรวจให้บริการของแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ประจ าบ้าน 
ไม่เพียงพอ     

ท าให้การจัดการเรียนการสอนที่ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอก ท าให้ประสิทธิภาพลดลง 

 
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบ 
นักศึกษาไม่ได้รับความสะดวกในการเรียนการสอน
จากช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานประจ าในบางหน่วยงาน 

นักศึกษาต้องลากิจเพื่อเข้าร่วมการเรียนการสอน 

 
 

หมวดท่ี ๕   การประเมินรายวิชา 
๑.ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
         ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ไม่มี - 

 
         ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
  ไม่มี 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
         ๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
ไม่มี - 

 
๒.๒ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
  ไม่มี 

หมวดท่ี ๖   แผนการปรับปรุง 
๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวชิาคร้ังท่ีผ่านมา 
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แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 
ไม่มี - 

 
๒. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

  ไม่มี 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

กิจกรรม ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ไม่มี - - 

 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ไม่มี 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:…รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพิชญา  พรรคทองสุข 
ลงชื่อ........................................................วันที่รายงาน ............................................................. 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์นายแพทย์พิชญานนท์  งามเฉลียว 
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวชิา  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของวิธีการสอน  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม  จริยธรรม 1) จัดกิจกรรมโดยเน้นการตรง 
ต่อเวลา าลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย ตลอดจนสังเกตพฤติกรรม
ระหว่างท ากิจกรรมที่ก าหนด 
2) าระเมินความาระพฤติของ 
นักศึกษาโดยผู้เกี่ยวข้อง 

/   

ความรู้ 1) ใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลาย 
รูาแบบ เช่น สอนบรรยาย การเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
และการใช้าัญหาเา็นพื้นฐาน 
2) เน้นหลักการทางทฤษฎี เรียนรู้ 
จากสถานการณ์จริงทั้งการเรียนรู้ในชั้น
เรียน แหล่งฝึกาฏิบัติงาน 

/   

ทักษะทางาัญญา 1) การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก 
ทักษะการคิดและการแก้ไขาัญหา ทั้ง
รายบุคคลและกลุ่มโดยมีกิจกรรมการ
สอน เช่น การอภิารายกลุ่ม กรณีศึกษา
ฝึกาฏิบัติจริง เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

/   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) การก าหนด มอบหมายหน้าที่ 
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2) จัดาระสบการณ์การเรียนรู้ใน 
ภาคาฏิบัติในลักษณะที่ส่งเสริมการ
ท างานเา็นทีมและการแสดงออก 
 

/   
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของวิธีการสอน  
(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-    

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
าฏิบัติทางวิชาชีพ 

1) จัดาระสบการณ์การเรียนรู้ที่ 
หลากหลายรูาแบบโดยเน้นขั้นตอน
การพัฒนาทักษะของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ตั้งแต่การให้สังเกตการณ์ 
การสาธิต การฝึกาฏิบัติ และการดูแล
ผู้า่วยภายใต้ การดูแลของอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ 

/   

 
๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ไม่มี 
 

หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  จ านวน 3 คน   
๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา      จ านวน 3 คน 
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน  (W) จ านวน  -  คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเา็นร้อยละ 

A 0 00.00 
B+ 0 00.00 
B 0 00.00 

C+ 0 00.00 
C 0 00.00 

D+ 0 00.00 
D 0 00.00 
E 0 00.00 

ไม่สมบูรณ์ (I) 0 00.00 
ผ่าน (P,S) 3 100 
ถอน (W) 0 00.00 

 
๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  ไม่มี 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 

ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน เหตุผล 
ไม่มี - 

ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน เหตุผล 
ไม่มี - 



มคอ. ๕ 

5 

 

๗.การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระบุาัญหาในการใช้ทรัพยากราระกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) และผลกระทบ 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ผลกระทบ 
ไม่มี - 

 
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ระบุาัญหาในการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบ 

ไม่มี - 

 
หมวดท่ี ๕การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
         ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เา็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
ไม่มี ไม่มี 

 
         ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
  ไม่มี 
 
 
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
-น าผลการเรียนรู้โดยวิธีการาระเมินตนเองของนักศึกษา 
 ผลการาระเมินโดยการสอบ และผลการาระเมินขณะาฎิบัติงาน เข้ารับ
การตรวจสอบจากที่าระชุมสาขาวิชา 

-ที่าระชุมสาขาวิชาให้น าผลการาระเมิน 
มาวัดผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
         ๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เา็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
จุดแข็ง จุดอ่อน 
ไม่มี ไม่มี 

 
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

  ไม่มี 
  

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการด าเนินการ 
ไม่มี - 

 
๒.  การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

- 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

กิจกรรม ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ไม่มี - - 

 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ไม่มี 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:…รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพิชญา  พรรคทองสุข  
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์นายแพทย์พิชญานนท์  งามเฉลียว 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 
 
 


