
มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผลาการจัดการเรียนสอนของ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเก่ียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น  ๆ ว่า 
ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้ง
ต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการ
บริหารจัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้
ประเมินภายนอก รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงาน
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้ 
  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการเรียนเปรียบเทียบกบัแผนการสอน 
  หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
  หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
  หมวดที่ 5 การประเมินรายวชิา 
  หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 
 
 
 



การรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
ส านักวิชา            แพทยศาสตร ์
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

601201    เวชพันธุศาสตร์  
   (medical genetic)  

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ 
 ไม่มี 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและกลุม่เรียน (section) 

อาจารย์ นพ.ดร.ชวบูลย์ เดชสุขมุ 
อาจารย์ พญ.อัชฌา พงษ์พิทักษด์ ารง 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

5. สถานที่เรียน 
ส านักวชิาแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. แผนการสอน 
หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 

ตามแผน 
การสอน 

(บรรยายและ
ปฏิบัติ) 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตทุี่การสอนจริงต่างจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

History,  clinical  impact  of  
genetic  disease,  Cell  division  
and  call  cycle,  Review  of  
classical  genetics   

2 2 - 

Genetic  technology  for  
medicine 

2 2 - 

Clinical cytogenetic 2 2 - 
Single  gene  inheritance,  
Mitochondrial  inheritance 

2 
 

2 - 



หัวข้อ จ านวนชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

(บรรยายและ
ปฏิบัติ) 

จ านวน 
ชั่วโมงที ่
สอนจริง 

 

ระบุสาเหตทุี่การสอนจริงต่างจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

Multifactorial  inheritance  and  
Common  diseases  in  Thailand 

2 
 

2 - 

Biochemical  genetics  and  
Mutation 

2 
 

2 - 

Immunogenetics 2 
 

2 - 

Genetic of cancer 2 2 - 
Population genetics (ประชากรพันธุ
ศาสตร์) 

2 2 - 

Basic of treatment in genetic 
disease and Gene therapy 

2 2 - 

Clinical  Genetic  and  Genetic  
counseling 

2 2 - 

 
2. หัวข้อที่สอนที่ไม่ครอบคลุมตามแผน 
ไม่มี 
 
3. ประสิทธผิลของวิธีการสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา 
 

มาตรฐาน 
ประสิทธผิล 
ผลการเรียนรู ้

วิธีการสอนที่ระบุใน 
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ประสิท
ธิผล 

      อุปสรรคของการใช้กลยุทธ์     พร้อมข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข 

 

มี ไม่ม ี  
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 
 

1. ชั่วโมงแรกของการเรียน
การสอนมีการปลูกฝงัเร่ือง
ระเบียบวินยั การแต่งกาย 
บุคลิกภาพ รู้กาลเทศะ มี
ทักษะสื่อสาร มีความตรง
ต่อเวลาและรับผิดชอบต่อ

√  - 



การนัดหมายและงานที่
รับผิดชอบ 

 2. ก าหนดข้อปฎิบัติในการ
เข้าห้องเรียน  

√  - 
 

 
 

3. การศึกษาค้นควา้โดย
ตนเอง ในงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
 

√  เนื่องจากมีการให้นักศึกษาไปคน้คว้าโดยตนเอง ในการ
ตอบค าถามทีไ่ด้รับ พบว่าควรมกีารให้นักศึกษาสามารถ
เลือกแหล่งข้อมูลที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และต้องระบุ
ที่มาของข้อมูล ร่วมกับการน าเสนอด้วย 

2. ความรู ้ 1. การสอนบรรยายในชัน้
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ  
 

√   

 2. ให้ท าแบบทดสอบหลงั
การเรียนในแต่ละหัวข้อ
เสร็จสิ้น  
 

√  - 

 3. มีหนังสือประกอบการ
บรรยายก่อนการเรียนการ
สอน 

√  - 

3. ทักษะทางปัญญา 1. การให้การบ้าน การให้
งานในลักษณะที่นักศึกษา
ต้องค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติม  

√  เนื่องจากเป็นการค้นควา้โดยตนเอง นักศึกษามักจะค้น
จากสื่อที่มีความสะดวกไว้ก่อน เช่นจากสื่อออนไลน์ มาก
ว่าจาก ต ารามาตรฐานจากต่างประเทศ ท าให้ข้อมูลไม่
ลึกซึ้งและครบถ้วน จึงเน้นให้นกัศึกษาใช้วิจารณญานใน
การเลือกแหล่งข้อมูล และระบุแหล่งข้อมูลที่ได้มาทุก
คร้ัง 

 2. การท างานเป็นกลุ่ม 
 

√   

 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

1. มอบหมายงานให้
ค้นคว้าและศึกษาด้วย
ตนเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนในรูปแบบ POL 
รวมถึงการท างานกลุ่มทีรับ
มอบหมายในชัน้เรียนปกต ิ 

√  การท างานปน็กลุ่มแล้วมผีู้น าเสนอเพียงบางคน ท าให้ไม่
สามารถบอกได้วา่ นักศึกษามีการแบ่งงานกันอยา่ง เท่า
เทียมกัน หรือไม่ ควรให้มีการน าเสนอโดนนักศึกษาทุก
คน 

 2.  มอบหมายงานให้
ท างานเปน็กลุ่ม โดย
ก าหนดให้แต่ละกลุ่มไป

√  จากผลการเรียน พบว่าการค้นคว้าโดยนักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม มีคุณภาพที่ต่างกัน ค่อนขา้งมาก สาเหตุที่น่าจะ
เป็น ได้แก่การทีน่ักศึกษาเป็นผูจ้ัดกลุ่มกันเอง ท าให้การ



ศึกษาในหัวข้อที่ได้รับ
มอบหมาย แล้วน ามา
เสนอในชั้นเรียน โดย
เนื้อหาการสอบ จะเป็นไป
ตามเนื้อหาที่น ามาเสนอ 
รวมถึงการค้นคว้าโดย
สมาชิกกลุ่มเพื่อท างานที่
ได้รับมอบหมายจากการ
เรียนแบบ POL 

กระจายของเด็กที่เก่งในแต่ละกลุ่มต่างกันได้มาก ดังนัน้ 
ควรมีวิธีการแบ่งกลุ่มที่ท าให้มีการคละกันระหว่าง
นักศึกษาที่เก่งและไม่เก่งได้ดีขึ้น โดยการน าระดับเกรดที่
ผ่านมา เพื่อช่วยในการแบ่งกลุ่ม 
 

 3. แทรกประสบการณ์ของ
อาจารย์ในระหว่างการ
สอนโดยการผา่นเลา่เร่ือง
ต่าง ๆ 

√  การน าตัวอย่างของผู้ป่วยจริงมาประกอบการเรียน อาจ
ท าให้นักศึกษา ซึ่งยังไม่มีพื้นฐานความรู้ทางคลินิกเข้าใจ
ได้ยาก จึงควรมีการปูพื้นความรู้ในทางคลนิิกมากขึ้น 
หรือใช้ตัวอย่างผู้ป่วยทีไ่ม่ซับซ้อนมากนัก 

 4. เปิดโอกาสให้นักศึกษา
ซักถามและแสดงความ
คิดเห็นทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน 

√  นักศึกษามีแนวโน้มจะไม่แสดงออก จึงควรกระตุ้นให้
นักศึกษา ได้ตอบค าถามอย่างทัว่ถึงมากที่สุด โดยการ
ป้อนค าถามให้นักศึกษา และให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจ
จริงตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะในหัวข้อที่มีความยาก
และซับซ้อน 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.มีการให้นักศึกษา
น าเสนอข้อมูลโดยใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เช่น ใชส้ื่อการ
สอน PowerPoint ที่
น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อ
การเข้าใจ  

√   

 2. การสอนโดยมีการ
น าเสนอข้อมูลจากการ
ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต 
เพื่อการกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญและประโยชน์
จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ
และสืบคน้ข้อมูล 
 

√  - 



 3.กระตุ้นการศึกษาคน้คว้า
โดยตนเอง โดยใช้ค าถาม
เป็นเครื่องมือ เพื่อฝึกการ
คิด และค้นคว้าโดยตนเอง 
และสามารถประเมิน
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

√  - 

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน 
  ใช้วิธีการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการน าตัวอยา่งผูป้่วยจริง มาให้อภิปราย เพื่อน าไปสู่เปา้หมาย
การเรียนรู้มากข้ึน และจัดให้มีการสอนแบบ problem oriented learning  

 
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 79 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา 79 คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W) - คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
A 2 2.53 
B+ 10 12.66 
B 27 34.18 
C+ 24 30.38 
C 12 15.19 
D+ 2 2.53 
D 2 2.53 
F - - 

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

ถอน (W) - - 
 

5. ปัจจัยทีท าให้ระดบัคะแนนผิดปกติ 
 ไม่มี 



6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 

ด้าน ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
6.1 เวลาในการสอน 
 

ไม่มี - 

6.2 วิธีการประเมินผล 
การเรียนรู ้

ไม่มี 
 

- 

 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- น าผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินผลของ
รายวิชาพร้อมกับข้อสอบ รายงาน 
และหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษาเข้ารับการ
ตรวจสอบจากทีป่ระชุมของสาขาวิชา 
และน าผลเสนอต่อคณะกรรมการทวน 
สอบของคณะเพื่อพิจารณาต่อไป 

คณะกรรมการของส านักวิชาแพทย์รับทราบผลการประเมิน 

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

อุปสรรคในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
 

 - - 
 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
 

อุปสรรคด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านองค์กร 
- ผู้ประสานงานกลุ่มวิชาขาดประสบการณ์ในการ
ท างาน 

ไม่มี 

 
 
 



หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
- นักศึกษาต้องการได้รับสื่อการสอนก่อนเวลาเรียนทุกคร้ัง 
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

 - ได้ก าชบัให้นักศึกษามีการติดตอ่ขอเอกสารการสอนต่ออาจารย์ผู้สอนทุกหัวข้อการสอน แต่ทัง้นี้อาจารย์
บางทา่นมีความประสงค์จะให้นักศึกษาต้องเข้าห้องเรียน จึงอาจเป็นเหตุผลในการไม่ให้เอกสารก่อนเรียน 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 ไม่มี 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่่านมา 
 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที ่
ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 
 

- มีการปรับปรุงรูปแบบการเรียนโดยเนน้นักศึกษา
เป็นศูนย์กลาง ในลักษณะเดียวกับภาคการศึกษาที่
ผ่านมา แต่มีการบรรยายประกอบหลังการน าเสนอ
ของนักศึกษา โดยการยกตัวอยา่งผูป้่วย มากยิ่งขึน้  
 

- ได้ด าเนนิการแผนการปรับปรุงการเรียนการ
สอน และพบว่านักศึกษามีความสนใจมากข้ึน 
โดยมีการซักถาม เพื่อความลึกซึง้ในเนื้อหามาก
ขึ้น 

2. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
  ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อรับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ตลอดถึงแผนการด าเนินการในปีการศึกษานี้ 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคเรียน/ปีการศึกษาตอ่ไป 

กิจกรรมที่ต้องการ วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. การจัดเตรียมกรณีศึกษาผู้ป่วยเพื่อประกอบการเรียนให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น 
2. การจัดเตรียมวารสารทางการแพทย์ และฐานข้อมูลทางการแพทย์
เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพื่อเลือกบทความหรือโครงการที่กลุ่มของ
ตนเองมีความสนใจศึกษา 
3. การปรับปรุงคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนให้ทันสมยัแบบ 
e-learning 
4. การเพิ่มสื่อการสอนนอกห้องเรียนในแบบ interactive e-learning 

ก่อนเปิดสอน  
 2 สัปดาห์ 

 

อาจารย์ผู้
ประสานรายวชิา 



4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ให้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าสื่อการสอนที่นา่สนใจ โดยเฉพาะในรูปแบบ animation and 
interactive-learning  
 
ชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร :  อาจารย์ นายแพทย์ดร. ชวบูลย ์เดชสุขุม 
ลงชื่อ:………………………   วันที่รายงาน วันที ่1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 


