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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ ่ คณะแพทยศาสตร์  ภาควิชาอายุรศาสตร ์
 

หมวดที่   1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

372-790 อายุรศาสตร์ 1 ( Medicine 1)   5 (1-8-6) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้าม)ี 
  ไม่ม ี

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (Section) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ผศ.นพ.รังสรรค์  ภูรยานนทชัย 

อาจารย์ผู้สอน  

1. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพ  จารุรัตนศิริกุล 

2. ศาสตราจารย์นายแพทย์กรีฑา  ธรรมค าภีร์ 

3. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ  เลขะกุล 

4. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ  พิรัชวิสุทธิ์ 

5. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุภมัย  สุนทรพันธ์ 

6. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา  ลีลาวัฒนา 

7. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศร  วังศิริไพศาล 

8. รองศาสตราจารย์นายแพทย์คณิตพงษ์  ปราบพาล 

9. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภัทรพิมพ์  สรรพวีรวงศ์ 

10. รองศาสตราจารย์นายแพทย์บดินทร์  ขวัญนิมิตร 

11. รองศาสตราจารย์นายแพทย์พรชัย  สถิรปัญญา 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุทัย  เก้าเอ้ียน 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา  เศรษฐวัชราวนิช 
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14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวุฒิ  จินตภากร 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนกพร  จิรัติกาลวงศ์ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์ศักดิ์  ด่านเดชา 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพรเพ็ญ  แสงถวัลย์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ศิวศักดิ์  จุทอง 
19. ผู้ศาสตราจารย์นายแพทย์รังสรรค์  ภูรยานนทชัย 
20. อาจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์  พงษ์เทพวิบูลย์จันทร์ 
21. อาจารย์นายแพทย์นพดล  ช านาญผล 
22. อาจารย์นายแพทย์ศรัณยู  สุวรรณอักษร 
23. อาจารย์นายแพทย์วรวงษ์  เสตสุบรรณ 
24. อาจารย์นายแพทย์พิสุทธ์  ศิริไพฑูรย์ 
25. อาจารย์แพทย์หญิงปดิพร  ลิ้มอัมพรเพชร 
26. อาจารย์แพทย์หญิงวรางคณา  กีรติชนานนท์ 
27. อาจารย์แพทย์หญิงบุญจริง  ศิริไพฑูรย์ 
28. อาจารย์แพทย์หญิงอุษณีย์  บุญศรีรัตน์ 
29. อาจารยแพทย์หญิงสุวิกรานต์  วงศ์ประไพโรจน์ 
30. อาจารย์แพทย์หญิงตรีชฎา  วิสารทพงศ์ 
31. อาจารย์นายแพทย์ศรายุทธ  ลูเซียนกีเตอร์ 
32. อาจารย์แพทย์หญิงปริฉัตร  เอ้ืออารีวงศา 
33. อาจารย์แพทย์หญิงดาวลดา  คงกับพันธ์ 
34. อาจารย์นายแพทย์สิริชัย  ชีวธนากรณ์กุล 
35. อาจารย์แพทย์หญิงอรุณี  เดชาพันธุ์กุล 
36. อาจารย์แพทย์หญิงสิริพร  จุทอง 
37. อาจารย์นายแพทย์กัมพล  เอ่ียมพนากิจ 
38. อาจารย์นายแพทย์สันติ  ลิ้มอัมพรเพ็ชร 
39. อาจารย์แพทย์หญิงณัยชญา  จ ารูญกุล 
40. อาจารย์แพทย์หญิงอัสมา  นวสกุลพงศ์ 
41. อาจารย์นายแพทย์ศรัญญู ชูศรี 
42. อาจารย์แพทย์หญิงดวงกมล  ผดุงวิทย์วัฒนา 
43. อาจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ศิริ ศรีพงศ์พันธุ์ 
44. อาจารย์นายแพทย์ณรงค์เดช โฆษิตพันธวงศ์ 
45. อาจารย์นายแพทย์จิรทีปต์  ขวัญแก้ว 
46. อาจารย์นายแพทย์วีรพงศ์  วัฒนาวนิช 
47. อาจารย์นายแพทย์จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ 
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4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 1-2  ชั้นปีท่ี 1  ปีการศึกษา  2555 
 

5. สถานที่เรียน 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 

หมวดที่  2    การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกบัแผนการสอน 
 

       1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จ านวน 
ชั่วโมง 

ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน  หากมี 
ความแตกต่างเกิน  25 % 

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ 
 

8 8 - 

การตรวจร่างกายพื้นฐานอายุรศาสตร์ 
 

4 4 - 

ความรู้พื้นฐานทางอายุรศาสตร์ 
 

3 3 - 

หัตถการพื้นฐานทางอายุรศาสตร์ 20 20 ภาคปฏิบัติ 100% โดยมีการสอน
ขณะปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 20 20 ภาคปฏิบัติ 100% โดยมีการสอน
ขณะปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วย 

การปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย 
 

200 240 - 
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2. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

นัยส าคัญของหัวข้อต่อผล 
การเรียนรู้ของรายวิชา 

และหลักสูตร 

แนวทางชดเชย 
กรณีมีนัยส าคัญต่อผล 

การเรียนรู้ 
ไม่มีนัยส าคัญ มีนัยส าคัญ 

ไม่มี 
 
 
 

   

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของ

รายวิชา 

ประสิทธิผล 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี (พร้อม

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

   มี  ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

-Ethic conference , 
-Dead case      
  conference  
-Bedside teaching  

    

ความรู้ 
 
 
 
 
 
 

- การบรรยาย  
- Bedside teaching 
- Grand round  
  ประจ าสาย 
- Interesting case  
- Morning report 
- Medical grand round 
- Conference สาขาวิชา    
 และสหสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของ

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี( 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา 
 
 

- Bedside teaching 
- Grand round  
   ประจ าสาย 
- Morning report 

    

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

การปฏิบัติงาน ดูแล
ผู้ป่วยในและผู้ป่วย
นอก 

    
 
 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

- การบรรยาย 
- Bedside teaching 
- Grand round  
  ประจ าสาย 
- Interesting case 
- Morning report 
- Medical grand round 
- Conference 
สาขาวิชา และสห
สาขาวิชา 
- Research club 

    

ทักษะการปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 

- การดูแลผู้ป่วยใน
และผู้ป่วยนอก 

 

    

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

 ไม่มี 
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หมวดที ่3     สรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
 

1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   ณ วันหมดก าหนดการเพิ่ม- ถอน  
 นจ า  วน  14   คน     
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา        
 นจ านว    14   คน                 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                          
 จ านวน      -   คน      
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด(  

 

ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ 
            A 10 71.42 
            B+ -  
            B 4 28.57 
            C+ - - 
            C - - 
            D+ - - 
            D - - 
            E - - 
            G (Distinction) - - 
            P (Pass) - - 
            F (Fail) - - 
            S (Satisfactory) - - 
            U (Unsatisfactory) - - 
            I (Incomplete) - - 
           W (Withdrawn) - - 
           R (Deferred) - - 
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5. ปัจจยัที่ท าให้คะแนนผิดปกติ (ถา้มี(  
  ไม่มี 

 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    (มคอ . 3  หมวด 5 ข้อ 2( 
 
          6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไม่มี 

 
 

 
 

6.2  ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้(ถ้าม(ี 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่มี 

 
 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 
- น าพิจารณาในประชุมฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
และการศึกษาต่อเน่ือง และน าเข้าพิจารณาที่ประชุม
ภาควิชา 
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หมวดที่  4   ปญัหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 
 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบ 

การเรียนการสอน (ถ้ามี(  
ผลกระทบ 

 
ไม่มี 
 
 

 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร )ถ้ามี(  ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ไม่มี 
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หมวดที ่  5 การประเมินรายวิชา 
 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศกึษา  (ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน) 
จุดแข็ง 

 คณาจารย์ มีความสามารถสูงในการถ่ายทอดความรู้ 
 คณาจารย์มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา 
 มีจ านวนผู้ป่วยหลากหลายและเพียงพอ 

 
จุดอ่อน 

 ภาระงาน มีภาระงานด้านบริการมาก 
 ระบบการบริหารจัดการบัญชียาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ของโรงพยาบาลมีข้อจ ากัดในการสร้างเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตาม ข้อ      1.1  

 ภาควิชามีแผนในการลดภาระงานบริการท่ีซ้ าซ้อน 

 ภาควิชาได้รวบรวมปัญหาเรื่องยาและการตรวจห้องปฏิบัติการท่ี

มีข้อจ ากัดเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 ระดับสูง 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น   (ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน) 

-ไม่มี 
 

2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ  2.1 
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- ไม่ม ี

หมวดที ่ 6    แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่    
ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

ไม่มี 
 

 

 
2.  การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ไม่มี 
3.ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่มี 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา    ผศ.นพ.รังสรรค์  ภูรยานนทชัย 

 
  ลงชื่อ.................................................วันท่ีรายงาน  ........ ............................... 
 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ………………………………..........………….. 
 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ไม่มี 
 

  



ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มคอ.5 : 372-790 

 

  

  ลงชื่อ..................................................วันท่ีรับรายงาน.................................. 
 


