เอกสารหมายเลข มคอ.5

รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
305-42-03 ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

การจัดการต้นทุน
Cost Management

2. รายวิชาทีต่ ้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
305-32-02 การบัญชีบริหาร
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผสู้ อนและกลุ่มเรียน (section)
ชื่อ - สกุล ผูส้ อน
ศูนย์
xxxxxxxxxx
สุพรรณบุรี

ชื่อกลุ่มเรียน
ACC35541N

4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาทีเ่ ปิดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2557
5. สถานที่เรียน
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
ระบุสาเหตุที่
จานวนชั่วโมง
ชัว่ โมง การสอนจริงต่างจาก
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
ตามแผนการ
ที่ได้สอน
แผนการสอน
สอน
จริง
(เกิน 25%)
1
หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ไม่มี
3
3
ต้นทุน
1.1 รู้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
บัญชีต้นทุน และการจัดการ
ต้นทุน
1.2 รู้ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
แนวคิดกลยุทธ์การจัดการต้นทุน
1.3 รู้แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการ
จัดการต้นทุนและการจัดการ
สายโซ่คุณค่า
2

หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ต้นทุน (ต่อ)
1.1 เข้าใจระบบข้อมูลเพื่อการ
จัดการต้นทุน
1.2 รู้สัญญาณเตือนภัยเพื่อความอยู่
รอดสาหรับกิจการที่มีปัญหา
เกี่ยวกับระบบข้อมูลเพื่อการ
จัดการต้นทุน
1.3 เข้าใจพฤติกรรมการเกิดต้นทุน
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
ระบุสาเหตุที่
จานวนชั่วโมง
ชัว่ โมง การสอนจริงต่างจาก
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
ตามแผนการ
ที่ได้สอน
แผนการสอน
สอน
จริง
(เกิน 25%)
3
หน่วยที่ 2 การจัดการต้นทุนในระบบ
3
3
ไม่มี
บัญชีต้นทุนตามแนวคิดเดิม
2.1 เข้าใจระบบค่าใช้จ่ายในการผลิตคิด
เข้างาน2.2 เข้าใจระบบบัญชีต้นทุนงาน
สั่งทา และระบบบัญชีต้นทุนกระบวนการ
2.3 เข้าใจการปันส่วนต้นทุนแผนก
บริหาร
4
หน่วยที่ 2 การจัดการต้นทุนในระบบ
ไม่มี
3
3
บัญชีต้นทุนตามแนวคิดเดิม (ต่อ)
2.4 คานวณผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตภัณฑ์
พลอยได้
2.5 เข้าใจกลยุทธ์การจัดการต้นทุน
ภายใต้ระบบบัญชีต้นทุนตามแนวคิดเดิม
5
หน่วยที่ 3 การจัดการต้นทุนในระบบ
3
3
ไม่มี
บัญชีต้นทุนร่วมสมัย
3.1 เข้าใจระบบบัญชีต้นทุนตาม
กิจกรรม
3.2 เข้าใจระบบการผลิตแบบทันเวลา
3.3 รู้กลยุทธ์การจัดการต้นทุนในระบบ
บัญชีต้นทุนตามกิจกรรม
6

หน่วยที่ 3 การจัดการต้นทุนในระบบ
บัญชีต้นทุนร่วมสมัย (ต่อ)
3.4 เข้าใจการจัดการต้นทุนภายใต้วงจร
ชีวิตผลิตภัณฑ์
3.5 เข้าใจการจัดการต้นทุนระบบการ
ผลิตแบบทันเวลา
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
ระบุสาเหตุที่
จานวนชั่วโมง
ชัว่ โมง การสอนจริงต่างจาก
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
ตามแผนการ
ที่ได้สอน
แผนการสอน
สอน
จริง
(เกิน 25%)
7
หน่วยที่ 4 การจัดการต้นทุนด้านการ
ไม่มี
3
3
ตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
4.1 วิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกาไร
4.2 เข้าใจทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้
สภาวการณ์ต่าง ๆ
8
หน่วยที่ 4 การจัดการต้นทุนด้านการ
3
3
ไม่มี
ตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ (ต่อ)
4.3 วิเคราะห์รายจ่ายลงทุน
4.4 วิเคราะห์การบริหารสินค้าคงคลัง
4.5 วิเคราะห์รายได้และราคา
4.6 วิเคราะห์ความสามารถในการทา
กาไร
9
สอบกลางภาค
3
3
10

หน่วยที่ 5 การจัดการต้นทุนด้านระบบ
การวางแผนและควบคุมต้นทุน
5.1 เข้าใจการวางแผนและควบคุมเพื่อ
คุณภาพของต้นทุน (Quality Costing)
5.2 รู้กลยุทธ์และเทคนิคในการประมาณ
ต้นทุน
5.3 จัดทางบประมาณเพื่อการวางแผน
ควบคุม
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
ระบุสาเหตุที่
จานวนชั่วโมง
ชัว่ โมง การสอนจริงต่างจาก
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
ตามแผนการ
ที่ได้สอน
แผนการสอน
สอน
จริง
(เกิน 25%)
11
หน่วยที่ 5 การจัดการต้นทุนด้านระบบ
ไม่มี
3
3
การวางแผนและควบคุมต้นทุน (ต่อ)
5.4 คานวณต้นทุนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์ผลต่างเพื่อการวางแผนและ
ควบคุม
5.5 เข้าใจเทคนิคในการรายงานผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานย่อย
5.6 ประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์
ความรับผิดชอบ
5.7 เข้าใจการบริหารการผลิต
12
หน่วยที่ 6 การจัดการต้นทุนของ
3
3
ไม่มี
กิจการระหว่างประเทศ
6.1 รู้การดาเนินธุรกิจของกิจการ
ระหว่างประเทศ
6.2 รู้กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ
กิจการระหว่างประเทศ
13
หน่วยที่ 6 การจัดการต้นทุนของ
ไม่มี
3
3
กิจการระหว่างประเทศ (ต่อ)
6.3 รู้การบริหารการผลิตของกิจการ
ระหว่างประเทศ
6.4 เข้าใจเทคนิคการจัดการต้นทุนของ
กิจการระหว่างประเทศ
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จานวน
ระบุสาเหตุที่
จานวนชั่วโมง
ชัว่ โมง การสอนจริงต่างจาก
สัปดาห์ที่
หัวข้อ
ตามแผนการ
ที่ได้สอน
แผนการสอน
สอน
จริง
(เกิน 25%)
14
หน่วยที่ 7 ปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
3
3
ไม่มี
การบริหารต้นทุนอุสาหกรรม
7.1 เข้าใจแนวทางการจัดการต้นทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิต
7.2 รู้แนวโน้มในการจัดการต้นทุนใน
อุตสาหกรรมการผลิต
15
หน่วยที่ 7 ปัญหาพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
ไม่มี
3
3
การบริหารต้นทุนอุสาหกรรม (ต่อ)
7.3 วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการต้นทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
16
นาเสนอรายงาน และทบทวนก่อนสอบ
ไม่มี
3
3
17

สอบปลายภาค

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
-
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิ ีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
การสอนแบบบรรยายและ
ไม่มี

อภิปราย

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) []มีความรู้และความ
เข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติ
ที่ดีต่อวิชาชีพ
(2) [] มีความซื่อสัตย์สุจริต การสอนแบบบรรยายและ
อภิปราย
มีวินัย เคารพและสามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม
การสอนแบบบรรยายและ
(3) []สามารถบริหารเวลา
อภิปราย
และปรับวิถีชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคม
การสอนแบบบรรยายและ
(4) [] มีจิตสานึก และ
พฤติกรรมที่คานึงถึงประโยชน์ อภิปราย
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม
การสอนแบบบรรยายและ
(5) [] เคารพในสิทธิของ
อภิปราย
ผู้อื่น เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ อีกทั้งมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
โดยมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน
เป็นที่ตั้ง









คณะบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

7

เอกสารหมายเลข มคอ.5

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิ ีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
การสอนแบบบรรยายและ
ไม่มี

อภิปราย

2. ความรู้
(1) [] มีความรู้ และความ
เข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี
หลักการและวิธีการด้านการ
จัดการต้นทุน
(2) [] มีความรู้ ความเข้าใจ การสอนแบบบรรยายและ
ในองค์ความรู้ด้านการจัดการ อภิปราย
ต้นทุน โดยสามารถบูรณาการ
และนามาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม
การสอ น แบ บ เน้ น การ
(3)[] มีความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการปฏิบัติงานด้านการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จัดการต้นทุน โดยใช้วิธีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์
(4) [] มี ค วามรู้ แ ละความ การสอ น แบ บ เน้ น การ
เข้ าใจ เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด การต้ น ทุ น
และการใช้ ข้ อ มู ล ด้ า น การ
จัดการต้นทุนเพื่อการวางแผน
ควบคุมและตัดสินใจ
การสอ น แบ บ เน้ น การ
(5) [] มีความรู้และเข้าใจ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ด้านการจัดการต้นทุนและ
สามารถบูรณาการศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการต้นทุน
มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน
(6) [] สามารถติดตามการ การสอ น แบ บ เน้ น การ
เปลี่ยนแปลงด้านการจัดการ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้
3.ทักษะทางปัญญา
(1) []สามารถสืบค้นข้อมูล
ประมวลข้อมูล และแนวคิด
ต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการระบุ
และวิเคราะห์ปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง

วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิ ีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
การสอ น แบ บ เน้ น การ
ไม่มี
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

(2) [] สามารถประยุกต์
ความรู้ด้านการจัดการต้นทุน
ใช้ทักษะและดุลยพินิจในการ
แก้ไขปัญหา

การสอ น แบ บ เน้ น การ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

(3)[] สามารถติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

การสอ น แบ บ เน้ น การ 
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

(4) [] สามารถวิเคราะห์ ผล การสอ น แบ บ เน้ น การ 
จาก การป ระเมิ น แล ะก าร แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รายงานผล เพื่ อ วางแผนการ
ปฏิ บั ติ งานในสถานการณ์ ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิ ีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
4 .ทั ก ษ ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ์ การสอ น แบ บ เน้ น การ
ไม่มี
ระห ว่ า งบุ ค ค ลแ ละค วาม แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รับผิดชอบ
(1) [] สามารถปฏิบัติและ
รับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การสอ น แบ บ เน้ น การ 
(2) [] มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี
การสอ น แบ บ เน้ น การ 
(3)[]มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถให้ความ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ช่วยเหลือและอานวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้นา หรือใน
บทบาทของผู้ร่วมทีมงาน
(4) [] สามารถประพฤติ ต น การสอ น แบ บ เน้ น การ 
ไ ด้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะ ส ม ใ น แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
สภาพแวดล้ อ มการท างาน
สภ าพ แวดล้ อ มของชุ ม ช น
สังคมและวัฒนธรรม และ
(5) [] มีความรับ ผิ ดชอบต่อ การสอ น แบ บ เน้ น การ
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม รู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ความสามารถทางด้ า นการ
บัญชีต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธิ ีสอน (ถ้ามี)
รายละเอียดรายวิชา
มี ไม่มี พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข
5. ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง การสอ น แบ บ เน้ น การ
ไม่มี
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) []มีทักษะการใช้วิธี
วิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ ใน
การแปลความหมาย และ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
(2) [] สามารถระบุเครื่องมือ การสอ น แบ บ เน้ น การ 
ทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
มาใช้ในการวิเคราะห์ แก้ไข
ปัญหาและแปลความหมายได้
อย่างเหมาะสม
(3)[] สามารถสื่อสารอย่างมี การสอ น แบ บ เน้ น การ 
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
การเขียน รู้จักเลือกและใช้
รูปแบบการนาเสนอที่
เหมาะสมกับปัญหาและกลุ่ม
ผู้ฟังที่แตกต่างกัน
(4) [] ส า ม า ร ถ เลื อ ก ใ ช้ การสอ น แบ บ เน้ น การ 
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
แปลความห มาย และการ
สื่อสารสารสนเทศ
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ไม่มี
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1.จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
Xxxxxxxxxxxx
19
คน
2. จานวนนักศึกษาที่คงค้างอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา (สอบผ่าน)
Xxxxxxxxxx
19
คน
3. จานวนนักศึกษาทีถ่ อนรายวิชา (W)
Xxxxxxxxxx
0
คน

รวม

xxxxxxxx

รวม

ก หรือ A
ข+ หรือ B+
ข หรือ B
ค+ หรือ C+
ค หรือ C
ง+ หรือ D+
ง หรือ D
ต หรือ F
ม.ส. หรือ (I)
ถ. หรือ W
รวม

xxxxxxx

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)(เกรดที่นศ.ได้ขัดแย้งกับประสิทธิผลการสอนทั้ง 5 ผลการเรียนรู้ ดังนั้น
ต้องไปให้เหตุผลว่าทาไม เช่น การสอนตามแผนการสอนนักศึกษาทาแบบฝึกหัดได้จึงมั่ใจว่าวิธีสอนที่บันทึกใน
แผนการสอนมีสัมฤทธิ์ผลแต่ทาข้อสอบไม่ได้จึงต้องไปทวนสอบเครื่องมือวัดตอนกลางภาคและปลายภาคหรือ
อื่นๆ)
จานวน (คน)
คิดเป็นร้อยละจากจานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน
ระดับ
คะแนน
1
2
0
3
1
6
6
0
0
0
19

1
2
0
3
1
6
6
0
0
0
19

5.26

5.26

10.53

10.53

0.00

0.00

15.79

15.79

5.26

5.26

31.58

31.58

31.58

31.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

100

5. ปัจจัยทีท่ าให้ะดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
ไม่มี
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาหนดไว้ในรายวิชาในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน (เอาหน่วยที่ 4 ที่เลื่อนไปสอบปลายภาคมาเขียนเพราะต่าง
จากที่กาหนดในแผนการสอน)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
xxxxxx :
xxxxxx :
กาหนดการสอนและการสอบเปลี่ยนแปลง
-เนื่องจากทางคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี ได้มีการ
จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้(ตรงนี้ต้องคงต้องพูดถึงผลสัมฤทธิ์ที่ด้านที่ทาให้นศ.ได้
เกรด D ถึง 63%)
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
xxxxxx :
xxxxxx :
การประเมิน ผลจากการสั งเกตพฤติก รรม -เพราะโอกาสในการแสดงออกถึ ง ความมี คุ ณ ธรรมของ
ของนักศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไม่สามารถ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะคน ไม่ เหมื อ นกั น (เหตุ ผ ลแบบนี้ แ สดงว่ า
กระทาได้ทุกคน(ตรงนี้ต้องเอาจริยธรรมวิชาชีพมาตี ผู้สอนไม่ได้วัดหรือคนไหนวัดไม่ได้ก็ไม่วัด คนไหนวัดได้ก็วัด
เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดได้กับนศ.ทุกคน )
หรือไม่ วัดแต่ ให้ คะแนนทุ กคน ถ้าเป็ น เช่นนี้ ก็มีผ ลต่อการ
สอนและการวัดผลแต่ในบันทึกบอกการสอนมีผลสัมฤทธิ์ จึง
ขัดแย้งกัน)
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
1. คัดเลือกนักศึกษา จานวน 10 คนจากที่
สอนทั้งหมด และแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
2. กาหนดเวลาทดสอบความรู้ (วัด
ผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ 1.2,1.3)
3. ทดสอบด้วยกรณีศึกษา (วัดผลสัมฤทธิ์
ตามผลการเรียนรู้
2.1,2.3,2.4,2.6,3.1,3.2,3.3,3.4)
4. สังเกตพฤติกรรม (วัดผลสัมฤทธิ์ตามผล
การเรียนรู้ 1.1,1.4,1.5, 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5)
5. นาเสนอด้วยวาจา (วัดผลสัมฤทธิ์ตามผล

สรุปผล
เมื่อได้คัดเลือกนักศึกษาที่สอนทั้ง 2 กลุ่มเรียน จานวน 10
คน จาก นักศึกษาทั้ง 60 คน อาจารย์ผู้สอนได้นัดนักศึกษา
ในวันที่ ............... เวลา 9.00-12.00 น. ห้องเรียน 240304
นักศึกษาได้มาตามเวลานัด 8 คน และอีก 2 คนมาสายไป 5
นาที หลักจากนั้น อาจารย์ผู้สอนได้จากกรณีศึกษาที่คลอบ
คลุมตามแผนการเรียนรู้ เมื่อนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มลงมือทา
กรณีศึกษา มี 1 กลุ่มแบ่งหน้าที่การทางานชัดเจน ส่วนอีก 1
กลุ่ ม ต่ า งคนต่ า งอ่ า นและเมื่ อ ถึ ง เวลาหาข้ อ สรุ ป แก้ ไ ข
กรณี ศึกษาก็มีการถกเถียงกัน ซึ่งงานรู้การทางานเป็ นที ม
หลั งจากนั้น นักศึกษาทาการค้นหาข้อมูล ผ่ านเครื่องมือที่
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การเรียนรู้ 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.1,5.2,5.3,5.4)

นักศึกษาเตรียมมา และจัดทาการนาเสนอเพื่อให้ อาจารย์
ผู้สอน ประเมินผลถึงความรู้ ทักษะทางปัญหา การสื่อสาร
และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผลที่อาจารย์ได้สังเกต และฟังการ
นาเสนอก็ พ บว่า มี บ้ าง โดเมลย่อ ยที่ นั ก ศึก ษาไม่ ส ามารถ
ปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 4.2 4.3 5.3

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
ผลกระทบ
การสอน (ถ้ามี)
ไม่มี
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี)
ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ไม่มี
ไม่มี
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
 จุดแข็ง
ผศ.ทรงวิทย์ : -ผู้สอนคานึงถึงคามแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาเป็นรายบุคคล (คะแนนเฉลี่ย 4.789)
 จุดอ่อน
-ผู้สอนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอย่างเหมาะสม และหลากหลายรูปแบบ
(คะแนนเฉลี่ย 4.579) ไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นจุดแข็ง

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
ถ้าบันทึกตามที่เขียนในข้อ 1.1 นศ.ต้องไม่ได้ D ถึง 60%2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ทสี่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไม่มี

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
ไม่มี
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เอกสารหมายเลข มคอ.5

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผา่ นมา
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา /
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
xxxxxx :
ไม่มีเนื่องจากเป็นการสอนครั้งแรก

ผลการดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ

2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ไม่มี (แต่ข้อ3มีแผนปรับปรุง)
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา / ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
xxxxxx :
xxxxxx :
ให้ นั ก ศึ กษ าแ บ่ งก ลุ่ ม ศึ ก ษ า
ในชั่วโมงการสอน
กรณี ศึ กษาในรูป แบบต่างๆ โดยอาจารย์
ผู้สอนร่วมแสดงความคิดเห็น

ผู้รับผิดชอบ
xxxxxx :
อาจารย์ผู้สอน

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
-

ลงชื่อ.............................................
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา / ผู้รายงาน
วันที่........... เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
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