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มคอ. 5 

รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชาสรีรวิทยาเชิงระบบ 1 

คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2 ประจําปีการศึกษา 2559 

 

หมวดที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

สร 601  สรีรวิทยาเชิงระบบ 1 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 

ไม่มี 

3. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชา  อาจารยผู์ส้อน  และกลุ่มเรียน 

อาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชา  ผศ.ดร.รุง้ตะวนั สุภาพผล 

อาจารยผู์ส้อน 

ลาํดบัที ่ รายช่ือ 

สงักดัภาควิชา 

(กรณมีาจากหลายภาค) 

1.  รศ.ดร.ฉัตรศรี  เดชะปัญญา ภาควิชาสรีรวิทยา 

2.  รศ.ดร.ภนารี  บุษราคัมตระกูล ภาควิชาสรีรวิทยา 

3.  ผศ.ดร.รุ้งตะวัน  สภุาพผล ภาควิชาสรีรวิทยา 

4.  ผศ.ดร.สมฤด ี สายหยุดทอง ภาควิชาสรีรวิทยา 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา 

ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2559 

5. สถานทีเ่รียน 

ห้องบรรยาย 18-603  ช้ัน 6  อาคารกายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มศว 
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หมวดที ่2  การจดัการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

 

1. รายงานชัว่โมงสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

ระบุหวัขอ้  จาํนวนชัว่โมงตามแผนการสอน   จาํนวนชัว่โมงทีส่อนจริง   ระบุเหตผุลทีก่ารสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

หวัขอ้ 

จํานวน 

ชัว่โมงตาม

แผนการ

สอน 

จํานวน 

ชัว่โมงทีใ่ช้

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่

สอนจริงต่าง

จากแผนการ

สอนหากมี

ความแตกต่าง

เกิน 25% 

หวัขอ้: Resting membrane potential & action 

potential 
กิจกรรม: แนะนาํรายวิชา บรรยาย และ animation 

4 4 ไม่มี 

หวัขอ้: Neural excitability & neurotransmitter & 

synaptic transmission 
กิจกรรม: บรรยายและอภิปราย 

5 5 ไม่มี 

หวัขอ้: การสอบ 
กิจกรรม: สอบ 

3 3 ไม่มี 

หวัขอ้: Physiology of somatosensory 

system and special senses 
กิจกรรม: บรรยายและอภิปราย 

7 7 ไม่มี 

หวัขอ้: การสอบ 
กิจกรรม: สอบ 

3 3 ไม่มี 

หวัขอ้: Electrical activity of the brain 

(brain wave, EEG, sleep), emotion  

& behavior & memory & 

Alzheimer 
กิจกรรม: บรรยายและอภิปราย 

4 4 ไม่มี 
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หวัขอ้: การสอบ 
กิจกรรม: สอบ 

3 3 ไม่มี 

หวัขอ้: Physiology of skeletal muscle, 

NMJ, smooth muscle and cardiac 

muscle 
กิจกรรม: บรรยายและอภิปราย 

5.5 5.5 ไม่มี 

หวัขอ้: การสอบ 
กิจกรรม: สอบ 

3 3 ไม่มี 

หวัขอ้: Physiology of bone & joint 
กิจกรรม: บรรยายและอภิปราย 

1.5 1.5 ไม่มี 

หวัขอ้: Pathophysiology of skeletal muscle 

& NMJ 
กิจกรรม: บรรยายและอภิปราย 

3 3 ไม่มี 

หวัขอ้: การสอบ 
กิจกรรม: สอบ 

3 3 ไม่มี 

2. หวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลมุตามแผน 

ระบุหวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลมุตามแผน และพิจารณานยัสาํคญัของหวัขอ้ต่อผลการเรียนรูข้องรายวชิา

และหลกัสตูร ในกรณีทีมี่นยัสาํคญัใหเ้สนอแนวทางชดเชย 

หวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลมุ 

ตามแผน (ถา้มี) 

นยัสําคญัของหวัขอ้ทีส่อน 

ไม่ครอบคลมุตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ไม่มี   

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีทํ่าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามทีร่ะบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ระบุวา่วธีิสอนเพือ่ใหบ้รรลผุลการเรียนรูแ้ต่ละดา้นตามทีร่ะบุในรายละเอียดรายวชิามีประสิทธิผล

หรือไม่มี  และปัญหาของวธีิสอนทีใ่ช ้(ถา้มี) พรอ้มขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข 
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนทีร่ะบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิ

ผล 

ปัญหาของการ

ใชวิ้ธีสอน (ถา้

มี) พรอ้ม

ขอ้เสนอในการ

แกไ้ข 

มี 
ไม่

มี 

ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 

1. มีความรับผดิชอบในการเรียน  

ตรงต่อเวลา และรับผดิชอบ

ต่อการนัดหมาย 

 

- มีการสอนสอดแทรกในรายวิชา

ในการปลูกฝงัหลักคุณธรรม

จริยธรรมให้แก่นิสติ 

- ปลูกฝงัค่านิยมและปลูกจิต 

สาํนึกความซ่ือสตัย์ให้แก่นิสติ 

   

ดา้นความรู ้

1. มีความรู้ เข้าใจในเน้ือหาและ

ทฤษฎทีี่สาํคญัของวิชา 

2. สามารถบูรณาการความรู้ใน

เน้ือหาวิชาทางด้านสรีรวิทยา

ของทุกระบบ 

3. สามารถนาํความรู้มา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษา

ค้นคว้าทางวิชาการ 

- มีการสอนภาคบรรยายเกี่ยวกบั

หลักการและทฤษฎทีี่สาํคญัที่

เข้าใจได้ยาก 

- มีการจัดการอภิปราย  และการ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

   

ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1. สามารถใช้ความรู้ทางด้าน

ทฤษฎนีาํมาประยุกต์ใช้ในการ

วิเคราะห์อย่างมีระบบ 

 

- จัดการเรียนการสอนโดยเน้น

การคิดวิเคราะห์  บูรณาการ

ความรู้ทางด้านพรีคลินิก  และ

การศึกษาด้วยตนเองผ่านการทาํ  

discussion 

  

นิสติต้องการ

เวลาอ่านและ

ศึกษาด้วย

ตนเองมาก   

อาจารย์อาจต้อง

ให้คาํแนะนาํ

มากขึ้น 

ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา 

 

 

   

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข     
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การสือ่สาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทกัษะพสิยั -     

4. ขอ้เสนอการดําเนนิการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 

ระบุขอ้เสนอเพือ่การปรบัปรุงวธีิสอน ซึง่ไดจ้ากปัญหาทีพ่บในขอ้ 3 

4.1 ให้เวลานิสติในการอ่านและทาํความเข้าใจมากขึ้น 

4.2 อาจารย์ซ่ึงมีประสบการณม์ากกว่าช่วยแนะนาํการสร้างกรอบแนวความคิดในเบื้องต้นให้มากขึ้น 
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หมวดที ่3  สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนสิิตทีล่งทะเบยีนเรียน 

1 คน 

2. จํานวนนสิิตทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา 

1 คน 

3. จํานวนนสิิตทีถ่อน 

- 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

การตัดเกรดรายวิชาให้เกณฑด์ังน้ี 

มากกว่า 75% = A 

70 – 74.99 % = B+ 

65 – 69.99 % = B 

60 – 64.99 % = C+  

55 – 59.99 %  = C 
50 – 54.99 % = D+ 

45 – 49.99 %  = D 

ตํ่ากวา่ 40 %  = E 

ระดบัคะแนน จํานวน คิดเป็นรอ้ยละ 

 A   

 B+ 1 100 

 B   

 C+   

 C   

 D+   

 D    

 F   

ไม่สมบูรณ ์(I)   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน (U)   



มคอ. 5 

 
คณะแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 7 

5. ปัจจยัทีทํ่าใหร้ะดบัคะแนนผดิปกติ (ถา้มี) 

ไม่มี 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลทีก่ําหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลือ่นดา้นกําหนดเวลาการประเมิน 

ไม่มี 

6.2 ความคลาดเคลือ่นดา้นวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้(ถา้มี) 

ไม่มี 

7. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ผู้ประสานงานรายวิชาทาํการรวบรวม  เรียบเรียงจัดทาํ

เป็นคะแนนสอบในแต่ละหัวข้อ  ผลรวม  และผลสรปุ

คะแนนของรายวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา นาํเสนอผลคะแนน

และเกรดของนิสติโดยยึดเกณฑก์ารประเมินผล

การเรียน (การกาํหนดเกรด) จากที่ได้เคย

กาํหนดไว้เป็นเกณฑข์องรายวิชาที่เปิดสอนมาใน

ปีก่อนหน้าน้ี  และนาํผลสรปุเข้าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสตูร  

 

 

 

 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 

 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิง่อํานวยความสะดวก 

ไม่มี 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 

ไม่มี 
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หมวดที ่5  การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนสิิต (ภาคผนวกแนบทา้ย) 

ผลประเมินรายวิชา สร 601 ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนประเมินอย่างน้อย 4.0 ในทุกประเดน็ 
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1.1 ขอ้วิพากษที์ส่าํคญัจากผลการประเมินโดยนสิิต 

- ข้อวิพากษ์โดยรวม นิสติมีความพึงพอใจทั้งต่ออาจารย์ผู้สอน  เน้ือหา  ความพร้อมของ

เอกสาร  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   ซ่ึงคะแนนประเมินอย่างน้อย 4.0 

ทุกประเดน็ 

- การประเมินตนเอง ด้านอตัลักษณข์องนิสติ  นิสติผู้เรียนประเมินตนเองว่ามีการพัฒนาด้าน

ทกัษะการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขยีน) หลังจากเรียนรายวิชาน้ีแล้วเป็น

คะแนน 4 จากคะแนนเตม็ 5 

1.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 1.1 

ไม่มี 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 

2.1 ขอ้วิพากษที์ส่าํคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไม่มี 

2.2 ความเห็นของอาจารยผู์ส้อนต่อขอ้วิพากษต์ามขอ้ 2.1 

ไม่มี 
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หมวดที ่6  แผนการปรบัปรุง

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

นาํผลประเมินการสอนของอาจารย์ผุ้สอนที่ประเมินโดยนิสติ feed back กลับให้แก่ผู้สอนในแต่ละ 

topic เพ่ือการพัฒนาและปรับปรงุในการสอนคร้ังต่อไป 

2. การดําเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 
เพ่ิมการเรียนการสอนในลักษณะ animation และ discussion เพ่ือให้นิสติเข้าใจมากย่ิงขึ้น 

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงสําหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ขอ้เสนอ กําหนดเวลาแลว้เสร็จ ผูร้บัผดิชอบ 

 คงการเรียนการสอนในลักษณะ 
animation และ discussion 

 คงการนาํผลประเมินการสอนของ
อาจารย์ผุ้สอนที่ประเมินโดยนิสติ 

feed back กลับให้แก่ผู้สอนในแต่ละ 

topic เพ่ือการพัฒนาและปรับปรงุใน

การสอนคร้ังต่อไป 

 คงการนาํผลประเมินรายวิชาโดยนิสติ 

เสนอต่อภาควิชาและคณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

สิ้นสดุการเรียนการสอน

ในรายวิชาน้ี 

 

สิ้นสดุการเรียนการสอน

ในรายวิชาน้ี 

ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สภุาพผล 

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผู์ร้บัผดิชอบรายวิชาต่ออาจารยผู์ร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
ไม่มี  

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

ลงช่ือ 

 (ผศ.ดร.รุ้งตะวัน สภุาพผล) 

  วันที่รายงาน 24 มีนาคม 2560 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 

ลงช่ือ............................................................ 
 (ผศ.ดร.อมัพร จาริยะพงศส์กุล) 

    วันที่รายงาน 24 มีนาคม 2560 

 


