
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
     มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม    
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
    ๓๐๒๐๑๒๓๒    การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ 

๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช   ภู่ระหงษ์ 

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  ชั้นปีที่  ๔  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๐ 

๕.  สถานที่เรียน 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวข้อ จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการสอน 

จ านวนชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

การจัดการและความรู้เบื้องต้น 
เกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน   

๓ ๓  

การจ าแนกประเภทและประมาณ 
การต้นทุน 

๓ ๓  



                                                                 ๑                                            มคอ. ๕ 

 

หัวข้อ จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการสอน 

จ านวนชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

การบัญชีต้นทุนการผลิต ๖ ๖  
การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ใน 
ระบบผลิต 

๖ ๖  

การรายงานผลปฏิบัติการและการเสนอ
งบการเงิน 

๓ ๓  

การประเมินผลโดยบัญชีต้นทุน
มาตรฐาน 

๓ ๓  

การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ  ก าไร 
และการก าหนดราคา 

๖ ๖  

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ๓ ๓  
การจัดท างบประมาณเพ่ือการวางแผน
และควบคุม 

๖ ๖  

๒.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอน 

ไม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน

รายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพรอมยกตัวอย่าง 
โดยเน้นให้นักศึกษาแต่ง
กายถูกระเบียบ และตรง
ต่อเวลา  
- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีวินัยเรื่องเวลา 
ให้โอกาสนักศึกษาแสดง 
ความคิดเห็น และรับฟัง
ความคิดเห็นของนักศึกษา 
ฝึกให้มีความรับรับผิดชอบ
ในหน้าที่การงาน 
- อภิปรายกลุ่ม  
 

/  การติดตามประเมินผลรายบุคคล 
ท าไดยาก  การอภิปรายกลุ่ม 
มักไมไดความคิดเห็น เนื่องจาก 
นักศึกษาไมเตรียมพร้อม  

ความรู้ - บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างในการ
แก้ปัญหา โจทย์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา  
- ก าหนดงานให้นักศึกษา 
เช่น แบบฝึกหัด ท้าย
บทเรียน พร้อมทั้งเฉลยที่
ถูกต้อง  
- ก าหนดให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล โครงการ 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์โดยใช้
เครื่องมือทาง คณิตศาสตร์
พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยการน ามาสรุป
และน าเสนอ  
 

/   
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี 

ทักษะทางปัญญา 
 

-  ฝึกให้ค้นคว้า ข้อมูล 
และท าแบบฝึกหัด  
ฝึกท าวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ   
ฝึกเขียนรายงานและ
แบบฝึกหัดอัตนัย ให้รู้จัก
การสรุปและอ้างอิง
เอกสาร   
 

/   

ทักษะทางปัญญา 
 

-  ฝึกให้ค้นคว้า ข้อมูล 
และท าแบบฝึกหัด  
ฝึกท าวิเคราะห์
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ   
ฝึกเขียนรายงานและ
แบบฝึกหัดอัตนัย ให้รู้จัก
การสรุปและอ้างอิง
เอกสาร   
 

/   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมกลุ่มใน     
การวิเคราะห์กรณีศึกษา  
- มอบหมายงานรายกลุ่ม 
และ รายบุคคล  
- การน าเสนอรายงาน  
 

/  หากจ านวนนักศึกษาในกลุ่มมาก ไป 
อาจเกิดการไม่กระจายการท างาน 
ท าให้มีความเหลื่อมล้ าในการท างาน 
และสร้างความไม่พอใจกับนักศึกษา
ในกลุม่ อาจท าให้เกิดความสัมพันธ์
ที่ไมด่ีนัก 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานให้ศึกษา 
ค้นคว้าด้วยตนเอง จาก 
และท ารายงาน โดย 
เน้นการน าตัวเลข หรือมี 
สถิติอ้างอิง จากแหล่งที่มา
ข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ 
- น าเสนอโดยใช้รูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   
 

/   
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๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
     ควรมีการรวบรวมข้อมูลของนักศึกษา เพื่อประกอบความเข้าใจของบริบทที่แตกต่างกัน  ทัศนคติ  ค่านิยม  
     ความรู้  ความเข้าใจ ของนักศึกษา ควรมีการปรับพ้ืนฐานด้านการค านวณทางคณิตศาสตร์ให้นักศึกษา  
     จะส่งผลให้การวามแผนการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                   ๒๖ คน 

๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                   ๒๖  คน 

๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                            ๐  คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 
A ๐ ๐ 
B+ ๑ ๓.๘๕ 
B ๑ ๓.๘๕ 
C+ ๕ ๑๙.๒๓ 
C ๘ ๓๐.๗๗ 
D+ ๑๐ ๓๘.๔๕ 
D ๐ ๐ 
F ๑ ๓.๘๕ 

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  
     ไม่มี 
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๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
     ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ  อาจมากหรือน้อย  
กว่าที่ก าหนดไว้ 

- เนื่องจากมีการน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม  
  ควบคุมเวลาได้ยาก  
 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพุฤตกรรมของ 
นักศึกษาเก่ียวกับจริยธรรมวิชาชีพ ไมสามารถ 
กระท าไดทุกคน  
 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม
ของนักศึกษาแต่ละคน ไมเหมือนกัน 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

 ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา  มีการเสนอให้ปรับคะแนนงานที่มอบหมายให้
เหมาะสม 
 

 
หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

 

                          -  
 

                           - 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

                          -  
 

                          - 
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หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
         เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ   ท าให้ไมส่ามารถควบคุมเวลาการสอนให้อยู่ ในเวลาที่ก าหนด 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
          อาจารย์ผู้สอนเห็นว่า ควรเพิ่มชั่วโมงการน าเสนอรายงานกลุ่มและรายบุคคลมากข้ึน 
 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
     ๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
           ข้อวิพากษาทีส่ าคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบว่า การสอนที่มีการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนี้ 
           ดีแล้ว ท าให้ไดร้ับความรู้นอกห้องเรียนและก้าวทันเทคโนโลยี 
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
            อาจารย์ผู้สอนเห็นวา่ ยังคงใหม้ีการหาข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ และให้มีการเสนอความคิดเห็น   
            ในห้องเรียน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญทีเ่กีย่วขอ้งในรายวิชามากขึ้น 

 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ 

แบบฝึกหดัมีน้อย  ต้องการเห็นตัวอย่างจริง  
 

 เพ่ิมแบบฝึกหดั  

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
      ปรับวธิีการสอน  เพิ่มตัวอย่าง ใหน้ักศึกษาได้ค้นคว้ามากข้ึน จัดอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุ้นให้เกิดความ  
    ตั้งใจ เรียน เชิญวิทยากรภายนอกมาน าเสนอ  

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับรายงานให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ก่อนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห อาจารย์ผู้สอน 
 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      จดัให้นักศึกษาไดไปศึกษานอกสถานที่  เช่น บริษัท สถานประกอบการที่มีประกอบกิจการ 
      ด้านอุตสาหกรรม  เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมการท างานจริง 
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                               ลงชื่อ                                 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณยนุช    ภู่ระหงษ์) 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

วันที่   ๒๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 


