
 
มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการ
สอนในวิชาน้ันๆว่า ได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ในรายละเอียดของรายวิชา
หรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาดังกล่าวในคร้ังต่อไปรายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษา
ตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและ สิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังน้ี 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดท่ี ๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรงุ 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

๓๐๒๐๙๓๐๒    ชือ่วิชา วิศวกรรมงานเชื่อม 
 

๒. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
 อาจารย์ยอดเปรม ภูกําเนิด   
 อาจารย์ตรีเพชร ไชยศล              
    กลุ่มเรียน นักศึกษาเทคโนโลยีอตุสาหการ  ชั้นปีที่ ๒ 
 
๔. ภาคการศกึษา/ปีการศกึษาที่เปิดสอนรายวิชา 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๕. สถานทีเ่รียน 
 ห้องเรียนปฏิบัติ สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหการ 

 
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 
 

สัปดาห์ท่ี แผนการสอนตาม มคอ.๓ จํานวน 
ชม. 

แผนการสอนจริง 

๑ แนะนํารายวิชา  
ภาพรวมของงานเชื่อม/กระบวนการเชื่อม 
มาตรฐานงานเชื่อม 

๕ สอดคล้องกับแผน 

๒-๓ สัญลักษณ์งานเชื่อม และเขียนแบบงาน
เชื่อม 

๕ สอดคล้องกับแผน 

๔-๗ กระบวนการเชื่อม SMAW ๕ สอดคล้องกับแผน 

 สอบกลางภาค ๒ สอดคล้องกับแผน 

๙-๑๐ กระบวนการเชื่อม GMAW ๕ สอดคล้องกับแผน 

๑๑-๑๓ กระบวนการเชื่อม GTAW ๕ สอดคล้องกับแผน 

๑๔ กระบวนการเชื่อม FRW/FSSW ๕ สอดคล้องกับแผน 
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สัปดาห์ท่ี แผนการสอนตาม มคอ.๓ จํานวน 
ชม. 

แผนการสอนจริง 

๑๕-๑๖ โลหะวิทยาการเชื่อม ๕ สอดคล้องกับแผน 

 สอบปลายภาค ๒ สอดคล้องกับแผน 
 
๒. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 - ไม่มี 
๓. ประสิทธิผลของวธิีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 การสอนโดยการบรรยายอธิบายหลักและวธีิการคํานวณ การแสดงตัวอย่างวิธีทํา  การให้แบบฝึกหัด
ไปทําและการศึกษาจากตัวอย่างการคํานวณน้ันทําให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของรายวิชาน้ีมากขึ้น 
๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวธิีสอน 

ควรเพ่ิมใบงาน และแบบฝึกหดัเพ่ิมเตมิเพ่ือให้เกิดทักษะตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
 

หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน 
 นักศึกษาลงทะเบียน ๑๐ คน 
๒. จํานวนนกัศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
 นักศึกษาคงอยู ่  ๑๐ คน 
๓. จํานวนนกัศึกษาทีถ่อน  (W) 
 นักศึกษาที่ถอน  ๐ คน 
 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน การกระจายคะแนน 

A ๑ 

B+ ๒ 

B ๑ 

C+ - 

C ๒ 

D+ ๒ 

D ๒ 

F - 

รวม ๑๐ 
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๕. ปัจจัยที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา 
 ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมนิผลการเรียนรู้ทีกํ่าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
 ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 
  ไม่ม ี
 ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธกีารประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษา 
 

หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
           ไม่ม ี
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
 ไม่ม ี
 

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา  (แนบเอกสาร) 
         ๑.๑  ข้อวพิากษ์ท่ีสาํคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
         ๑.๒  ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
   
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวธิีอ่ืน  
         ๒.๑  ข้อวพิากษ์ท่ีสาํคัญจากผลการประเมินโดยวธิีอ่ืน 
         ๒.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษต์ามข้อ ๒.๑ 
 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
 ไม่ม ี
๒. การดําเนนิการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
 ไม่ม ี
๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
 ให้มีการจัดทําเอกสารประกอบการสอน ใบงาน และคู่มอืการทดลองเพ่ือใช้สําหรับปีการศึกษาถัดไป 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
 เห็นควรให้มีการจัดทําเอกสารประกอบการสอนใบงาน และคู่มอืการทดลองเพ่ือใชส้ําหรับปีการศึกษา
ถัดไป สามารถใช้เน้ือหาบางส่วนบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลป
วัฒนะธรรมได้ 
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ชื่ออาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชา: อาจารย์ยอดเปรม ภูกําเนิด 

 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 
 
ชื่ออาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร: อาจารย์ อภิสิทธ์ิ  แก้วชาลุน 

 
 

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


