มคอ.5
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ข้ อมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนก่ อนรายวิชานี้ (ถ้ ามี)
๓. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section)
ให้ รายงานเป็ นรายกลุ่ม
๔. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนรายวิชา

๕. สถานทีเ่ รียน
ระบุสถานทีเ่ รียนทุกแห่งทัง้ ในและนอกทีต่ งั ้ หลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวข้ อ

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ
สอน

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง

ระบุเหตุผลทีก่ ารสอนจริงต่ างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่ าง
เกิน ๒๕%

๒. หัวข้ อทีส่ อนไม่ ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข้ อที่สอนไม่ ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหั วข้ อต่ อผลการเรี ยนรู้ ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณี ที่มีนัยสําคัญให้ เสนอแนวทางชดเชย
หัวข้ อทีส่ อนไม่ ครอบคลุมตามแผน
(ถ้ ามี)

นัยสํ าคัญของหัวข้ อทีส่ อนไม่
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย

๓. ประสิ ทธิผลของวิธีสอนทีท่ าํ ให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามทีร่ ะบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนทีร่ ะบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิ ทธิผล
มี

ไม่ มี

ปัญหาของการใช้ วธิ ีสอน (ถ้ ามี)
พร้ อมข้ อเสนอแนะในการแก้ไข

คุณธรรม จริ ยธรรม
ความรู ้
ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
๔. ข้ อเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ระบุข้อเสนอเพื่อการปรั บปรุ งวิธีสอน ซึ่ งได้ จากปั ญหาที่พบในข้ อ ๓

หมวดที่ ๓ สรุ ปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน

คน

๒. จํานวนนักศึกษาทีค่ งอยู่เมื่อสิ้นสุ ดภาคการศึกษา

คน

๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)

คน

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
I
ผ่ าน (P, S)
ไม่ ผ่าน (U)

จํานวน

ร้ อยละ

๕. ปัจจัยทีท่ าํ ให้ ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ ามี)
๖. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าํ หนดไว้ ในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่กาํ หนดไว้ ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้ อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลือ่ นด้ านกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลือ่ น
เหตุผล

๖.๒ ความคลาดเคลือ่ นด้ านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ ามี)
ความคลาดเคลือ่ น

เหตุผล

๗. การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

สรุปผล

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่ อการดําเนินการ
๑. ประเด็นด้ านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่ งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้ แหล่ งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ ามี)

ผลกระทบ

๒. ประเด็นด้ านการบริหารและองค์ กร
ปัญหาด้ านการบริหารและองค์ กร(ถ้ ามี)

ผลกระทบต่ อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ข้ อวิพากษ์ ทสี่ ํ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุข้อวิพากษ์ ทั้งที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่ อน
๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผู้สอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
๒.๑ ข้ อวิพากษ์ ทสี่ ํ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ระบุข้อวิพากษ์ ทั้งที่เป็ นจุดแข็งและจุดอ่ อน
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ ผู้สอนต่ อข้ อวิพากษ์ ตามข้ อ ๒.๑

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุ ง
๑. ความก้ าวหน้ าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่ ่ านมา
แผนการปรับปรุงทีเ่ สนอในภาคการศึกษา/
ผลการดําเนินการ
ปี การศึกษาทีผ่ ่ านมา
อธิ บายผลการดําเนินการตามแผน ถ้ าไม่ ได้
ดําเนินการหรื อไม่ เสร็ จสมบูรณ์ ให้ ระบุเหตุผล

๒. การดําเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อธิ บายการปรั บปรุ งโดยย่ อ เช่ น ปรั บเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรั บภาคการศึกษา/ปี การศึกษานี ้ การ
ใช้ อุปกรณ์ การสอนแบบใหม่ เป็ นต้ น
๓. ข้ อเสนอแผนการปรับปรุงสํ าหรับภาคการศึกษา/ปี การศึกษาต่ อไป
ข้ อเสนอ

กําหนดเวลาทีแ่ ล้วเสร็จ

๔. ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชา ต่ ออาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร

ลงชื่อ: _________________________________________
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน
วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ...........

ผู้รับผิดชอบ

