
 
มคอ. 5 รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล 

การจัดการเรียนการสอนของอาจารย�ผู�สอนแต�ละรายวิชาเม่ือส้ินภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัด 

การเรียนการสอนในวิชาน้ันๆว�า ได�ดําเนินการสอนอย�างครอบคลุมและเป-นไปตามแผนท่ีวางไว� ใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม� และหากไม�เป-นไปตามแผนท่ีวางไว� ต�องให�เหตุผลและข�อเสนอแนะ ใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล�าวในครั้งต�อไปรายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาต้ังแต�เริ่มเรียนจนส้ินสุด ป1ญหาในด�านการบริหารจัดการและ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะห�ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน�าภาค/หรือผู�ประเมิน

ภายนอก  รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผู� ใช�บัณฑิต  การวางแผนและให�ข�อเสนอแนะต�อผู�
ประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบด$วย 6 หมวด ดังนี ้
 

หมวดท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี 4 ป6ญหาและผลกระทบต9อการดําเนินการ 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
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รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 

หมวดท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

30209202 การบริหารงานอุตสาหกรรม (Principle Industrial Management) 

2. รายวิชาท่ีต$องเรียนก9อนรายวิชานี้ (ถ$ามี) 
 ไม�มี 

3. อาจารยAผู$รับผิดชอบ อาจารยAผู$สอนและกลุ9มเรียน (Section) 
 3.1 อาจารยAผู$รับผิดชอบรายวิชา 
 นายหาญณรงค� บํารุงศิริ  

 3.2 อาจารยAผู$สอน 
 นายหาญณรงค� บํารุงศิริ 

    3.3 กลุ9มเรียน 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต�อเน่ือง)  ชั้นปRที่ 1 

4. ภาคการศึกษา/ปGการศึกษาท่ีเปHดสอนรายวิชา 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปRการศึกษา 2562 

5. สถานท่ีเรียน 

 912 ห�องทฤษฎี 2 (ชช.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 
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หมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
สัปดาห�ท่ี แผนการสอนตาม มคอ.3 จํานวนช่ัวโมง แผนการสอนจริง 

1 บทนําการ บริหารงานอุตสาหกรรม 3 สอดคล�องกับแผน 

2 วิวัฒนาการการจัด องค�การ 

กระบวนการของการ จัดการ 

3 สอดคล�องกับแผน 

3-4 ลักษณะขององค�กร 

ประเภทขององค�กร 

โครงสร�างองค�กร 

6 สอดคล�องกับแผน 

5-6 บทบาทหน�าที่ของ บุคคลในองค�กร 

การบริหารงาน ทรัพยากรบุคคล 

การจัดแผนกงาน 

6 สอดคล�องกับแผน 

7 บทบาทหน�าที่ของบุคคลในองค�กร 

ผู�เรียนนําเสนอ  

3 สอดคล�องกับแผน 

8 สอบกลางภาค 3 สอดคล�องกับแผน 

9-10 การเพิ่มผลผลิต 

การพยากรณ� 

6 สอดคล�องกับแผน 

11-12 เทคนิคการบริหารโครงการ 

การบริหารโครงการ  

6 สอดคล�องกับแผน 

13 การประเมิน โครงการ 
ผู�เรียนนําเสนอ 

3 สอดคล�องกับแผน 

14-15 ระบบบริหารคุณภาพ 

การบริหารงานคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

6 สอดคล�องกับแผน 

16 สอบปลายภาค 3 สอดคล�องกับแผน 
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2. หัวข$อท่ีสอนไม9ครอบคลุมตามแผน 

 - ไม�มี 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําให$เกิดผลการเรียนรู$ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 การสอนโดยการบรรยายอธิบายหลักและวิธีการคํานวณ การแสดงตัวอย�างวิธีทํา  การให�
แบบฝ]กหัดไปทําและการศึกษาจากตัวอย�างการคํานวณน้ันทําให�นักศึกษาเข�าใจภาพรวมของรายวิชาน้ี

มากข้ึน 

4. ข$อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
ควรเพิ่มใบงาน และแบบฝ]กหัดเพิ่มเติมเพ่ือให�เกิดทักษะตามวัตถุประสงค�ของรายวิชา 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

 นักศึกษาลงทะเบียน 24  คน 
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู9เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 
 นักศึกษาคงอยู� 24  คน 
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 
 นักศึกษาที่ถอน 0  คน 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน การกระจายคะแนน 

A 19 

B+ 1 

B 3 

C+ - 

C 1 

D+ - 

D - 

F - 

รวม 24 
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5. ป6จจัยท่ีทําให$ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ$ามี) 
 ไม�มี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว$ในรายละเอียดรายวิชา 

 ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู�ท่ีกําหนดไว�ใน มคอ.3 หมวด 5 ข�อ 2 

 6.1 ความคลาดเคลื่อนด$านกําหนดเวลาการประเมิน 

  ไม�มี 

 6.2 ความคลาดเคลื่อนด$านวิธีการประเมินผลการเรียนรู$ (ถ$ามี) 
  ไม�มี 
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

หมวดท่ี 4 ป6ญหาและผลกระทบต9อการดําเนินการ 

1.  ประเด็นด$านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

           ไม�มี 

2. ประเด็นด$านการบริหารและองคAกร 

 ไม�มี 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
 1.1 ข$อวิพากษAท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 1.2 ความเห็นของอาจารยAผู$สอนต9อข$อวิพากษAตามข$อ 1.1 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
 2.1 ข$อวิพากษAท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

 2.2 ความเห็นของอาจารยAผู$สอนต9อข$อวิพากษAตามข$อ 2.1 
 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
1. ความก$าวหน$าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ9านมา 

 ไม�มี 
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ไม�มี 
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3. ข$อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปGการศึกษาต9อไป 

 ให�มีการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ใบงาน และคู�มือการทดลองเพ่ือใช�สําหรับปRการศึกษา
ถัดไป 

4. ข$อเสนอแนะของอาจารยAผู$รับผิดชอบรายวิชาต9ออาจารยAผู$รับผิดชอบหลักสูตร 

 เห็นควรให�มีการจัดทําเอกสารประกอบการสอนใบงาน และคู�มือการทดลองเพื่อใช�สําหรับปR

การศึกษาถัดไป สามารถใช�เน้ือหาบางส�วนบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมได� 
 
ชื่ออาจารย�ผู�รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย�หาญณรงค� บํารุงศิริ 
 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 

 
ชื่ออาจารย�ผู�รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย�อภิสิทธ์ิ  แก�วชาลุน 

 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับ              

        รายงาน ......................................................... 
 


