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รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลยัมหิดล 

วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา           หลกัสูตรฯ สาขาวิชาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์  

 

หมวดที ่๑   ข้อมูลทัว่ไป   

๑.  รหัสและช่ือรายวชิา 

ภาษาไทย   ศศภอ ๒๖๖  ภาษาองักฤษเพ่ือวิทยาศาสตรส์ขุภาพ 

ภาษาองักฤษ              LAEN 266   English for Health Sciences 

  

๒.  รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี)  ไม่มี 

 

๓.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน(Section) 

     (ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม)  

กลุ่ม 1 อ.ธนวฒัน ์นุตยางกลู NR-204 

กลุ่ม 2 อ.สิรินิธ์ิ ชนะวงศ ์ NR-205 

กลุ่ม 3 อ.ศฬิษา วทิยาศรัย NR-412 

กลุ่ม 4 อ.วรางรัตน์ ดวงแสง NR-413 

กลุ่ม 5 อ.ประพาฬพรรณ ประพาฬเลิศสิน NR-512 

กลุ่ม 6 รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร NR-513 

กลุ่ม 7 อ.พิกลุกานต ์รุจิราภา NR-514 

กลุ่ม 8  อ.พิมลพรรณ วงศอ์ร่าม NR-515 

กลุ่ม 9 อ.ธนวฒัน์ นุตยางกลู (PT) LA-132  

 
๔.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 

      ภาคการศึกษาที ่  ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
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๕.สถานทีเ่รียน 

   โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี หอ้ง ๒๐๔ หอ้ง ๒๐๕ ห้อง ๔๑๒ หอ้ง ๔๑๓ ห้อง ๕๑๒  หอ้ง ๕๑๓ ห้อง  

๕๑๔ หอ้ง ๕๑๕และห้อง LA 132  อาคารสิริวทิยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล (ศาลายา) 

 

หมวดที ่๒   การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทยีบกบัแผนการสอน 
 

๑.รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

ระบุหวัขอ้  จาํนวนชัว่โมงตามแผนการสอน   จาํนวนชัว่โมงท่ีสอนจริง   ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

 

 

หัวข้อ 

จาํนวนช่ัวโมง

ตามแผนการ

สอน 

จาํนวน

ช่ัวโมง 

ที่ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมคีวามแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 
-Introduction to the course 
-Ice breaking activities 
-Reading &Writing: Word formation 
-Supplementary material: Some 
Important Medical Terms You Need... 

3 3  

-Reading &Writing: Guessing the 
meaning from contexts 
-Supplementary material: The Role of 
Physical Therapy/ Anaesthesia 

3 3  

-Reading &Writing: Reference terms/ 
Skimming &scanning  
-Supplementary material: The Role of 
Physical Therapy/ Anaesthesia 
-Self-study: Fact &opinion/ Inference 

3 3  

-Reading &Writing: Kinds of sentences 
&Punctuations    
-Self-study: Research purpose/ Research 
methodology  

3 3  

MU Graduation Day (A makeup will be 
scheduled.) 

-Self-study: Data collection/ Statistics 
used in research  

3 3  

-Listening &Speaking: Welcoming the 
patient/ At the registration desk 
-Self-study: Research results 

3 3  

-Listening &Speaking: Preliminary 
examination/ Introduction to the    
                                        room (IPD) 

3 3  

-Quiz I (Topics from Self-studies) 
-Listening &Speaking: General care on 
Ward/ Taking samples/ Giving  I.V. 
fluids 

3 3  
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-Listening &Speaking: Helping the 
patient move/ Giving scans/    
                                       *Ambulation 

3 3  

-Listening &Speaking: Pre- operative 
care/ Post operative care/    
                                       *Goniometry 
 

3 3  

-Listening &Speaking: Giving 
consolation and offering help/Giving    
                                        directions / 
*TENS therapy 
-Supplementary material: In and 
around the hospital 

3 3  

-Listening &Speaking: Giving advice 
for discharged patients/    
                                       *Occupational 
therapy  
-Supplementary material: Medication 

3 3  

-Supplementary material: Obstetrics/ 

*Speech therapy (Apraxia/                  
                                             Dysphagia/ 
Aphasia) 

3 3  

-Supplementary material: Presenting a 
poster  
-Quiz II (Poster presentation) 

3 3  

 
-Students’ skits and Impromptu speaking 
tests 

3 3  

 

๒. หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหวัขอ้ท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานยัสําคญัของหวัขอ้ต่อผลการเรียนรู้ของรายวชิา

และหลกัสูตร ในกรณีท่ีมีนยัสาํคญัใหเ้สนอแนวทางชดเชย 

 

หัวข้อทีท่าํการสอนไม่ครอบคลุม

หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี) 
ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชานี ้ วธีิแก้ไข 

ไม่มีหวัขอ้ใดท่ีไม่ไดส้อน ไม่มี ไม่มี 

 

 

 

 

 



 

 

 ๔ 

มคอ. ๕ 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  

ระบุวา่วธีิสอนเพื่อใหบ้รรลุผลการเรียนรู้แต่ละดา้นตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวชิามีประสิทธิผล

หรือไม่  มีและปัญหาของวธีิสอนท่ีใช(้ถา้มี) พร้อมขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข 

 

  ประสิทธิผล  

มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การสอนทีร่ะบุใน

รายละเอยีดของรายวชิา 

  มี ไม่มี อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์ 

พร้อมข้อเสนอแนะในการลด

อุปสรรค 

คุณธรรม จริยธรรม บรรยาย )แบบปฏิสมัพนัธ์ : ให้

ตอบคาํถามสั้นๆ  ,ระดม

ความคิด(  

√   

 มอบหมายงานรายบุคคล  

)ตอบคาํถาม / แบบทดสอบ( 

√   

 มอบหมายงานกลุ่ม 

)อภิปรายเพ่ือตอบคาํถาม/ ทาํ

รายงาน(  

√   

 ใหน้าํเสนอขอ้มูล )ดว้ยวาจา

และส่ือ(  

√   

 

 สาธิต  √   

ความรู้ บรรยาย )แบบปฏิสมัพนัธ์ : ให้

ตอบคาํถามสั้นๆ  ,ระดม

ความคิด(  

√   

 มอบหมายงานรายบุคคล )ตอบ

ถามคาํ / แบบทดสอบ / 

คน้ควา้(  

√   

 มอบหมายงานกลุ่ม )อภิปราย

เพ่ือตอบคาํถาม / ทาํรายงาน(  

√   

 ใหน้าํเสนอขอ้มูล / ผลงาน √   
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)ดว้ยวาจาและส่ือ(  

 สาธิต  √   

 ฝึกในแต่ละหวัขอ้ √   

ทกัษะทางปัญญา บรรยาย )แบบปฏิสมัพนัธ์ : ให้

ตอบคาํถามสั้นๆ  ,ระดม

ความคิด) 

√   

 มอบหมายงานกลุ่ม )อภิปราย

เพ่ือตอบคาํถาม / ทาํรายงาน( 

√   

 ใหน้าํเสนอขอ้มูล / ผลงาน 

)ดว้ยวาจาและส่ือ(  

√   

 สาธิต √   

 ฝึกในแต่ละหวัขอ้ √   

ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

บรรยาย )แบบปฏิสมัพนัธ์ : ให้

ตอบคาํถามสั้นๆ  ,ระดม

ความคิด) 

√   

 มอบหมายงานกลุ่ม )ภิปรายอ

เพ่ือตอบคาํถาม / ทาํรายงาน(  

√   

 ใหน้าํเสนอขอ้มูล / ผลงาน 

)ดว้ยวาจาและส่ือ(  

√   

 สาธิต √   

 ฝึกในแต่ละหวัขอ้ √   

ทกัษะการวเิคราะห์ 

การส่ือสาร  และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บรรยาย )แบบปฏิสมัพนัธ์ : ให้

ตอบคาํถามสั้นๆ  ,ระดม

ความคิด) 

√   
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๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 

ระบุขอ้เสนอเพื่อการปรับปรุงวธีิสอน ซ่ึงไดจ้ากปัญหาท่ีพบในขอ้ ๓ 

 

หมวดที ่๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วนัหมดกาํหนดการเพิม่ถอน)  

๒๘๗ คน 

๒.  จํานวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา  

๒๘๗ คน 

๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)  

             ไม่มี 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

    (ระบุจาํนวนร้อยละของนกัศึกษาในแต่ละระดบัคะแนน)                                           

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

A 53 18.47 
B+ 54 18.82 
B 57 19.86 

C+ 52 18.12 
C 38 13.24 

D+ 26 9.06 
D 7 2.44 
F 0  
I 0  

รวม 287 100.00 
 

 ๕. ปัจจัยทีท่าํให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี)      
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 ๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 

     ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านกาํหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือนทีเ่กดิขึน้ เหตุผล 

ไม่มี  

 

      ๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

 

ความคลาดเคล่ือนทีเ่กดิขึน้ เหตุผล 

ไม่มี  

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 

นาํผลการศึกษาเขา้ประชุมรับรองเกรดจาก

กรรมการหลกัสูตร และประธานหลกัสูตร

ส่งผลการศึกษาไปยงัหน่วยบริการการศึกษา

เพื่อนาํเขา้รับรองอีกคร้ังจากกรรมการคณะ 

มติเห็นชอบ 

 

หมวดที ่๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ   

 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

      ระบุปัญหาในการใชท้รัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถา้มี) และผลกระทบ  

 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบ 

การเรียนการสอน  

ผลกระทบ 

ไม่มี ไม่มี 
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๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

   ระบุปัญหาดา้นการบริหารและองคก์ร(ถา้มี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 

อุปสรรคด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 

ไม่มี 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

 

หมวดที ่๕   การประเมนิรายวชิา   

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา(แนบเอกสาร) 

 

    ๑.๑ข้อวพิากษ์ทีสํ่าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

        - เน้ือหาในเอกสารบางคร้ังนอ้ยเกินไป 

       -  การแสดงบทบาทสมมุติไม่น่าสนใจ 

       -  หนงัสือท่ีซ้ือหรือท่ีใหถ่้ายเอกสารไดใ้ชน้อ้ยมาก 

       - บางกลุ่มสอนไม่ค่อยทนั 

       -  อยากใหเ้นน้ Communication มากกวา่น้ี 

       -  คะแนน Skit มากเกินไป 

       -  เพิ่มตวัอยา่ง Dialog ใหม้ากข้ีน 

 

      ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 

         - เพิ่มเน้ือหาในบทเรียนท่ีมีนอ้ยใหม้ากข้ึน 

       -  การแสดงบทบาทสมมุติตอ้งเพิ่มความน่าสนใจเขา้ไป 

       -  เนน้ใหผู้ส้อนใชห้นงัสือท่ีซ้ือหรือท่ีใหถ่้ายเอกสารใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด 

       - ใหผู้ส้อนวางแผนการสอนใหท้นัตามเวลาท่ีกาํหนด 

       -  เนน้ Communication ในชั้นเรียนใหม้าก 

       -  ปรับคะแนน Skit ใหเ้หมาะสม 

       -  เพิ่มตวัอยา่ง Dialog ใหม้ากข้ีน 
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๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  

         ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีสํ่าคัญจากผลการประเมินโดยวธีิอ่ืน 

(ระบุของวพิากษท์ั้งท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อน) 

 

๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

        - ไม่มี 

 

หมวดที ่๖   แผนการปรับปรุง 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

     ระบุแผนการปรับปรุงทีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผา่นมาและอธิบายผลการดาํเนินการตามแผน 

ถา้ไม่ไดด้าํเนินการหรือไม่เสร็จสมบรูณ์ให้ระบุเหตุผล  

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่

ผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

การจดัเตรียมเน้ือหา กิจกรรมในแต่ละบท เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยดี ปรับกิจกรรมให้

ทนัสมยั และสอดคลอ้งกบัสาขาของผูเ้รียน 

 

๒.  การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

อธิบายการปรับปรุงโดยยอ่ เช่น ปรับเปล่ียนวธีิการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาน้ี การใชอุ้ปกรณ์

การสอนแบบใหม่ เป็นตน้     

มีแนวทางการปรับปรุงดงัน้ี 

1. ปรับเน้ือหาและกิจกรรมในห้องเรียนใหต้รงกบัวชิาชีพของผูเ้รียนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ระบุขอ้เสนอพร้อมกาํหนดเวลาควรแลว้เสร็จและผูรั้บผิดชอบ 

กจิกรรมทีต้่องการ วนัส้ินสุดกจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 

ไม่มี   



 

 

 ๑๐ 

มคอ. ๕ 

 

๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 

   ใหมี้การแจง้คณะปลายทางเร่ืองสถานท่ีเรียนเพราะจะไดเ้อ้ือต่อการทาํกิจกรรมต่างๆ และช่วงเวลาท่ี

เหมาะสมท่ีสุดโดยไม่ทบัซอ้นตารางการพกัเท่ียงของนกัศึกษา 

 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา:    อาจารยธ์นวฒัน์ นุตยางกูล 

                                           ลงช่ือ...อ.ธนวฒัน์ นุตยางกูล.. วนัท่ีรายงาน        ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๒ 

 

ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร: ………………………………………………………………………….. 
 

 

 ลงช่ือ.................................................. วนัท่ีรับรายงาน ......................................................... 
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