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รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา (มคอ.๕) 

 

รหัสวชิา  ๓๐๓๐๒๔๓๐    

๓ (๐-๗-๓) หนวยกิต 
 

ช่ือวิชา  โครงงานพิเศษ 

 
 

ประจําภาคการศกึษา ที่ ๒/๒๕๖๑ 

สาขาวชิาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส  

คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม  

มหาวทิยาลัยนครพนม 
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มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 

 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  การจัดการ

เรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรยีนเก่ียวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนใน

วิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนท่ีวางไว ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม 

และหากไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาต้ังแตเริ่ม

เรียนจนส้ินสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน

รายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมท้ังการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การ

วางแผนและใหขอเสนอแนะ ตอผูประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

 

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี ้

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒  การจัดการเรยีนการสอนเปรยีบเทยีบกับแผนการสอน 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

หมวดที่ ๕ การประเมนิรายวิชา 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

คณะ/วิทยาลัย       คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  

   ภาษาไทย  ๓๐๓๐๒๔๓๐ โครงงานพเิศษ 

   ภาษาอังกฤษ  ๓๐๓๐๒๔๓๐ โครงงานพเิศษ 

 

๒. รายวชิาท่ีตองเรียนกอนรายวิชาน้ี   

   ไมมี 

 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (Section) 

                ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาวี อุดร เลขบัตรประจําตัวประชาชน ๓๔๘๙๙๐๐๑๒๖๕๑๔  ตําแหนง

ทางวชิาการ ผูชวยศาสตราจารย คณุวุฒิการศกึษา ปริญญาเอก 

 

๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

  ภาคการศึกษา  ๒/๒๕๖๒  

 

๕. สถานท่ีเรียน   

              ในสถานท่ีตัง้ของมหาวทิยาลัยนครพนม (อาคาร ๐๓๐๔ หอง ๔๒๐๔ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม) 

              นอกสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยนครพนม(ระบุ ....................................................................) 
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หมวดที่ ๒   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทยีบกับแผนการสอน 

สัปดาห

ที่ 

หวัขอ/รายละเอยีด จํานวนช่ัวโมง 

ตามแผนการสอน 

จํานวนช่ัวโมง 

ที่สอนจรงิ 

ความ

แตกตาง 

(%) 

เหตุผล (หาก

ความแตกตาง

เกนิ ๒๕%) บรรยาย ปฏบัิติการ บรรยาย ปฏบัิติการ 

๑ แนะนํารายวชิา 

การเขียนขอเสนอโครงงาน

พิเศษ 

- ๗ - ๗   

๒-๓ นําเสนอรางขอเสนอ

โครงงานพิเศษ 

- ๑๔ - ๑๔   

๔-๕ นําเสนอขอเสนอโครงงาน

พิเศษ 

- ๑๔ - ๑๔   

๖-๗ ความกาวหนาของการ

ดําเนินงานโครงงานพเิศษ 

- ๑๔ - ๑๔   

๘ สอบกลางภาค 

๙ การเขียนผลการดําเนินงาน

โครงงานพิเศษ 

- ๗ - ๗   

๑๐ การเขียนสรุปการ

ดําเนินงานโครงงานพเิศษ 

- ๗ - ๗   

๑๑-๑๒ จัดทํารูปเลมโครงงานพิเศษ  - ๑๔ - ๑๔   

13-๑๕ การนําเสนอโครงงานพเิศษ - ๒๑ - ๒๑   

1๖ สอบปลายภาค 

 

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอท่ีไมครอบคลุมตาม

แผนการสอน 

ผลการเรียนรูของนักศึกษา  

(ตาม มคอ. ๒) 

แนวทางการแกไข 

ไมมี ไมมี ไมมี 

 

 



 มคอ. ๕ 
 

๕ 
 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรยีนรูตามท่ีระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  

ผลการเรียนรู วธิสีอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวธิีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 

1. คุณธรรม 

จรยิธรรม 

1. สอนโดยใช ว ิธีการสอนแบบ 

กรณีศึกษาท่ีมกีารสอดแทรก 

ประเด็นจริยธรรม 

จรรยาบรรณ วชิาชีพและการ

เคารพในคณุค า และศักดิศ์รี

ของความเป ็นมนุษย  

     /   นักศกึษาใช เวลานานในการ

วเิคราะห  กรณศีึกษา 

ข อเสนอแนะ  

- อาจารย ควรเลือกกรณ ีศึกษาที่ 

ครอบคลุมประเด็น ไม ซับซ อนและ

ให  แต ละกลุ มย อยทํากรณศีึกษา

เด ียวก นัเพ่ิมเตมิ 

 2. อภ ิปรายกล ุมในประเด็น 

กรณีศึกษางานวจิัย 

/     นักศึกษาใชเวลาในการอภ ิปราย

นอยเกินไป  

ขอเสนอแนะ  

- ควรมีการปรับเก่ียวกับการจัด

เนื้อหากับเวลาในการนําเสนอให

เหมาะสม 

2. ความร ู 1. บรรยายรวมกับอภิปราย 

 

/       นักศึกษาใชอภิปรายไม

ครอบคลุมเนื้อหาท่ีไดรับ

มอบหมาย  

ขอเสนอแนะ  

- อาจารย ควรแนะนําการสืบคน

แหลงขอมูลเพิม่เตมิ 

- นักศึกษาสืบคนขอมูลและนํามา

อภปิรายเพิ่มเตมิ 

3. ทักษะทาง

ปญญา 

1. อภิปราย  

2. วิเคราะหกรณศีกึษา 

/  - มีอุปสรรคเชนเดียวกับผลการ

เรยีนรูดานอืน่ 
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ผลการเรียนรู วธิสีอนที่ระบุในรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวธิีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข มี ไมมี 

4. ทักษะ 

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผ ิดชอบ 

1. จัดกิจกรรมกลุมใน การ

วเิคราะหกรณศีกึษา  

2. มอบหมายงานใหคนคว า

ปญหา และศึกษาดวยตนเอง  

/  - นักศกึษาบางคนไมปฏิบัติตาม

หนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอเสนอแนะ  

- อาจารยหาวิธีการตรวจสอบ     

การทํางานของนักศึกษาวาไดม ี

การ ทํางานกลุมอยางแทจริงหรอื

ไม เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายของ

การเรยีนร ูดานนี้ อยางครอบคลุม

กับนักศึกษาทุกคน  

5. ทักษะ การ

วเิคราะห เชงิ 

ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1. อภิปราย  

2. มอบหมายงานใหศึกษา

คนควา หาคนคว าปญหาดวย

ตนเองทางอนิเตอรเน็ต  

3. มอบหมายงานใหเตรียม

และนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสม  

/  - นักศกึษารายงานผลการทดลอง

โครงงานชากวากําหนด 

ขอเสนอแนะ  

- ใหนักศึกษาเตรยีมแผนการ

ทดลอง และดําเนินการการ

ทดลองโครงงานตามแผนอยาง

เครงครัด  

๖. ทักษะ

ความสามารถ 

การปฏบัิตงิานใน

โรงงาน สถาน

ประกอบการ 

1. อภ ิปรายกลุม  

2. การวเิคราะหจาก

กรณีศึกษา 

/  - มีอ ุปสรรคเช นเด ียวก ับผลการ

เรยีนรูดานอื่น 
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๔. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ใช วิธีการสอนแบบเดมิ แต ปรับปรงุคุณภาพในการจัดการกระบวนการเรียนร ูของนักศกึษา ปรับเนื้อหา

ของโจทยปญหาตัวอย างให เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา  

 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

กลุมเรียนที่ (Section)  เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิส ปท่ี ๓  อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบยีนเรียน            8  คน                    

๒. จํานวนนักศกึษาท่ีคงอยูเมื่อส้ินสุดภาคการศกึษา            8  คน        

๓. จํานวนนักศกึษาท่ีถอน  (W)                                                                       -  คน        

    ๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 8 100.00 

B+ - - 

B - - 

C+ - - 

C - - 

D+ - - 

D - - 

F - - 

Ia - - 

 

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผดิปกติ  (ถามี)  

         - 
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๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา  

ผลการเรียนรู 

วธิีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 

 

สัดสวน 

ของการประเมิน 

ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง 

1. คุณธรรม จริยธรรม /  /  /  

2. ความร ู /  /  /  

3. ทักษะทางปญญา /  /  /  

ผลการเรียนรู 

วธิีการประเมิน สัปดาหที่ประเมนิ 

 

สัดสวน 

ของการประเมิน 

ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง ตามแผน ตามจริง 

4. ทักษะ ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

/  /  /  

5. ทักษะ การวิเคราะห 

เชิง ตัวเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลย ี

สารสนเทศ 

/  /  /  

๖. ทักษะความสามารถ 

การปฏบัิตงิานในโรงงาน 

สถานประกอบการ 

/  /  /  

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา  ( ใหอางองิจาก มคอ. ๒ และ ๓) 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

นําผลการประเมนิตามเกณฑ การประเมินผล ของ

รายวิชาพร อมกับข อสอบ รายงาน และหลักฐานการ

เข าเรยีนของนักศกึษาเข า รับการตรวจสอบจากท่ี

ประชุมของสกรรมการวิชาการ จากนั้นนําผลเสนอต อ

คณะกรรมการทวนสอบของคณะเพ่ือพจิารณาต อไป 

คณะกรรมการทวนสอบให ข อเสนอแนะใน การให 

คะแนนรายงานกลุ มโดยให นําผลการประเมนิใน

ระหว างเรยีนมาพิจารณาร วมด วยและให ประเมนิ 

นักศึกษาเป น็รายบุคคล เพื่อให ตรงตาม พฤติกรรม

การมีส วนร วมของนักศกึษาอย างแท จรงิ 



 มคอ. ๕ 
 

๙ 
 

หมวดที่ ๔   ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก  

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน (ถามี) 
ผลกระทบ 

- ทรัพยากรสารสนเทศมีไมเพียงพอ ไมทันสมัย - นักศึกษาตองไปหาขอมูลจากแหลงทรัพยากรอื่น

เพ่ิมเตมิ 

 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร  

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศกึษา 

- - 

 

หมวดที่ ๕   การประเมนิรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศกึษา 

 1.1.1 การทํางานกลุ มนักศ ึกษาบางคนม ีสวนร วมน อยมากแต ได คะแนนเท ากัน ไม ยตุธิรรม อาจารย 

ควรตรวจสอบการทํางานให มีความเท าเทียมนัก 

 1.1.2 ควรมีเอกสารอ างองิในห องสมุดเพิ่มมากขึ้น  

 

๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  

๒.๑  ขอวพิากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวธิีอื่น 

      -           

 ๒.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
                           - 

 

 

 

 

 

 

 



 มคอ. ๕ 
 

๑๐ 
 

หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 

๑.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผานมา           

 

แผนการปรับปรุง 

 

 

ผลการดําเนินการ 

เหตุผล (ในกรณีท่ีไมไดปรับปรุง หรือ

ปรับปรุงแตไมเสร็จสมบูรณ) 

จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ

สนับสนนุการจัดทําโครงงาน 

 ปรับปรุงแลว 

 ไมไดปรับปรงุ 

 ปรับปรงุแตไมเสร็จสมบูรณ 

งบประมาณสนับสนุนมีไมเพยีงพอ 

 

๒. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

 เชญิประชุมอาจารยผูสอนรวม/อาจารยที่ปรกึษาโครงงานเพ่ือรับทราบรายละเอียดของรายวิชาและ

ผลการประเมนิในปการศกึษาที่ผานมา ตลอดถึงแผนการดําเนินการในปการศกึษานัน้ 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป   

ขอเสนอ กาํหนดเวลาท่ีแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

1. การจัดเตรียมหนังสอื ตํารา 

วารสาร อยางเพียงพอในหองสมุด 

และหาแหลงคนควาทางออนไลน

เพิ่มเตมิ 

2. จัดเตรียมตัวอย างปญหาท ี่

เหมาะสมกับเนื้อหาในแตละสวน

ของรายวิชา 

จัดเตรยีมใหแลวเสร็จกอนเป ิดสอน 

2 สัปดาห 

อาจารยผูสอนและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 ใหมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการจัดทําโครงงาน และสื่อการสอนที่ จัดหา

แหลงขอมูล/ฐานขอมูล เพิ่มเตมิ 

 

 



 มคอ. ๕ 
 

๑๑ 
 

ชื่ออาจารยผูสอนรายวชิา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาวี อุดร 

 

 ลงชื่อ.................................................. วันท่ีรายงาน ……….…………………………………………………………… 

 

ชื่ออาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา : ผูชวยศาสตราจารยนาวี อุดร 

 

 ลงชื่อ.................................................. วันท่ีรายงาน ……….…………………………………………………………… 

 

 

ชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร :  ………………………………………………………………………….. 

 

 ลงชื่อ.................................................. วันท่ีรับรายงาน ......................................................... 


