
 
มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการ
สอนในวิชานั้นๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
หรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไปรายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวนนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและ สิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก  รวมทั้งการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี ้
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดที ่๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

๓๐๒๐๙๔๑๐    ชื่อวิชา การวิจัยด าเนินงาน 
๒. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
 ๓.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 นายวิโรจน ์ฉัตรเกษ  
 ๓.๒ อาจารย์ผู้สอน 
 ๑) นายวิโรจน์ ฉัตรเกษ  
 ๒) นายสุริยาประสมทอง 
    ๓.๓ กลุ่มเรียน นักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหการ  ชั้นปีที่ ๒ 
๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 ภาคการศึกษาที ่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๕. สถานที่เรียน 
 ๖๒๐๒ ห้องทฤษฎี ๒ (ชก) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์ที่ แผนการสอนตาม มคอ.๓ จ านวน 
ชม. 

แผนการสอนจริง 

๑ บทน าและแนะน ารายละเอียดของวิชา ๓ สอดคล้องกับแผน 

๒ สมการเชิงเส้นเบื้องต้น ๓ สอดคล้องกับแผน 

๓ สมการเชิงเส้นเบื้องต้น (ต่อ) ๓ สอดคล้องกับแผน 

๔ วิธี Simplex ๓ สอดคล้องกับแผน 

๕ วิธี Simplex (ต่อ) ๓ สอดคล้องกับแผน 
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สัปดาห์ที่ แผนการสอนตาม มคอ.๓ จ านวน 
ชม. 

แผนการสอนจริง 

๖ การแก้ปัญหาการขนส่ง ๓ สอดคล้องกับแผน 

๗ การแก้ปัญหาการขนส่ง (ต่อ) ๓ สอดคล้องกับแผน 

๘ การแก้ปัญหาการขนส่ง (ต่อ) ๓ สอดคล้องกับแผน 

๙ สอบกลางภาค ๓ สอดคล้องกับแผน 

๑๐ การวางแผนส าหรับโครงการ ๓ สอดคล้องกับแผน 

๑๑ CPM & PERT ๓ สอดคล้องกับแผน 

๑๒ การเร่งโครงการ ๓ สอดคล้องกับแผน 

๑๓ การก าหนดงาน/ขั้นตอนของงาน ๓ สอดคล้องกับแผน 

๑๔ การก าหนดงาน/ขั้นตอนของงาน (ต่อ) ๓ สอดคล้องกับแผน 

๑๕ รูปแบบปัญหาพัสดุคงคลัง ๓ สอดคล้องกับแผน 

๑๖ ทฤษฏีของเกม ๓ สอดคล้องกับแผน 

๑๗ สอบปลายภาค ๓ สอดคล้องกับแผน 
 

๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 - ไม่มี 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 การสอนโดยการบรรยายอธิบายหลักและวิธีการค านวณ การแสดงตัวอย่างวิธีท า  การให้แบบฝึกหัด
ไปท าและการศึกษาจากตัวอย่างการค านวณนั้นท าให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของรายวิชานี้มากขึ้น 
๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ควรเพิ่มใบงาน และแบบฝึกหัดเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดทักษะตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 

หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
 นักศึกษาลงทะเบียน ๑๐ คน 
๒. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 นักศึกษาคงอยู่  ๑๐ คน 
๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W) 
 นักศึกษาท่ีถอน  ๐  คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน การกระจายคะแนน 

A - 

B+ ๒ 

B ๔ 

C+ ๔ 

C - 

D+ - 

D - 

F - 

รวม ๑๐ 

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

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
           ไม่มี 
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
 ไม่มี 
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หมวดที ่๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
 ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
   
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
 ๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
 ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
 

หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
๑.  ความก้าวหน้าของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ไม่มี 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
 ให้มีการจัดท าเอกสารประกอบการสอน ใบงาน และคู่มือการทดลองเพ่ือใช้ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 เห็นควรให้มีการจัดท าเอกสารประกอบการสอนใบงาน และคู่มือการทดลองเพ่ือใช้ส าหรับปีการศึกษา
ถัดไป สามารถใช้เนื้อหาบางส่วนบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลป
วัฒนะธรรมได ้
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา: อาจารย์วิโรจน์  ฉัตรเกษ 

 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์อภิสิทธิ์  แก้วชาลุน 

 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 
 


