
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะ………………………………………. สาขาวิชา………………………………………. 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 รหัสวิชา xxxxxxx   ช่ือวิชา ………………………………………. 
2.  จํานวนหน่วยกิต 
 x หน่วยกิต (x-x-x) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร……………………………………….   สาขาวิชา……………………………………….    

หมวดวิชา  ศึกษาทั่วไป   
   เฉพาะ กลุ่มวิชา  แกน  เอกบังคับ  เอกเลือก 
   เลือกเสรี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  ……………………………………….    
 อาจารย์ผู้สอน  ……………………………………….    
 รหัสกลุ่มเรียน xxxxxxxxxx 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน (ตามแผนการศึกษา) 
 ภาคการศึกษาที่ x/xxxx ช้ันปีที่ x 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 รหัสวิชา xxxxxxx   ช่ือวิชา ………………………………………. 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 รหัสวิชา xxxxxxx   ช่ือวิชา ………………………………………. 
8. สถานที่เรียน 
 คณะ………………………………………  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 xx ……………………………  พ.ศ. xxxx 
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรยีบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวน

ชั่วโมงตาม
แผนการสอน 

จํานวน
ชั่วโมงท่ีได้
สอนจรงิ 

ระบสุาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน  25% 
(1)     
(2)     
(3)     
(4)     
(5)     
(6)     
(7)     
(8)     
(9)     
(10)     
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่ทําการสอนไม่ครอบคลุม

ตามแผน (ถ้ามี) 
นัยสาํคญัของหัวข้อที่สอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

(1)    
(2)    
(3)    
3. ประสิทธผิลของวิธีสอนท่ีทาํให้เกิดผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3) 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน
(ถ้ามี) พร้อม

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม (1)      
(2)      
(3)     

ความรู้ (1)      
(2)      
(3)  

  
 
 

ทักษะทางปัญญา (1)      
(2)      
(3)     



รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3) 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธสีอน
(ถ้ามี) พร้อม

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1)      
(2)      
(3)     

ทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)      
(2)      
(3)     

4. ข้อเสนอการดําเนนิการเพื่อปรับปรุงวิธสีอน (ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ 3) 
 
 
 

 
หมวดที่ 3 สรปุผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนคน ….. คน Max. ….. 
2. จํานวนนักศึกษาที่ขาดสอบ ….. คน           Min. ….. 
3. จํานวนนักศึกษาที่ไม่มีสทิธ์ิสอบ ….. คน S.D. ….. 
4. จํานวนนักศึกษาคะแนนไม่สมบูรณ ์ ….. คน Mean. ….. 
5. จํานวนนักศึกษาที่เพิกถอน (W) ….. คน Class GPA. ….. 
6. จํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบจริง ….. คน 
7. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ….. คน 
8. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ช่วงคะแนน จํานวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ สัญลักษณ ์
   A 

   B+ 

   B 

   C+ 

   C 

   D+ 

   D 

   F 

รวม  100.00  

* ใช้ข้อมูลจากระบบตัดเกรด 



รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 4 

ช่วงคะแนน จํานวน (คน) คิดเปน็ร้อยละ สัญลักษณ ์
9. ปัจจัยท่ีทําใหร้ะดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)  
  
 
 
10. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลท่ีกําหนด ไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 (ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 

10.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน   
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

(1)   
(2)  

(1)   
(2)  

       10.2 ความคลาดเคลือ่นด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)  
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

(1)   
(2)   

(1)   
(2)   

11. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (อ้างอิงจาก มคอ.3 หมวด 7 ข้อ 4) 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

(1)   
(2)   

(1)   
(2)   

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

(1)   
(2)   
(3)  

(1)   
(2)   
(3)  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
อุปสรรคด้านการบริหาร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 

(1)   
(2)  

(1)   
(2)  

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารประเมินการสอนรายวิชา) 
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

(1)   
(2)   



รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษต์ามข้อ 1.1 
(1)   
(2)   

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่าํคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  

(1)    
(2)   

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษต์ามข้อ 2.1 
(1)   
(2)   

 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหนา้ของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานรายวิชาครั้งที่ผา่นมา 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียนท่ีผ่านมา/ 
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดําเนนิงาน 

(1)   
(2)   

(1)   
(2)   

2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปล่ียนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้
อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นต้น) 
(1)    
(2)   

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาํหรับภาคการศึกษา/ปีการศกึษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีควรแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
(1)    
(2)    
(3)    
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ต่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 

 
 ชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา   .......................................................................................... 
 ลงชื่อ  ..................................................................... วันที่รายงาน  ........................................ 
  

ชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  .........................................................................................  
 ลงชื่อ  ..................................................................... วันที่รายงาน  ........................................ 
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