
 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๑                                                     มคอ. ๕ 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
  

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๑ ๔๑๗ กฎหมายปกครอง  
                                    Administrative Law 
 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔                                                     มคอ. ๕ 

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 
 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๖                                                     มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 



                                                                 ๗                                                     มคอ. ๕ 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

  อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 



                                                                 ๘                                                     มคอ. ๕ 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
  

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
            ๔๐๑ ๔๑๘ กฎหมายอาญา  
                                   Criminal Law 
        
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 ๑๐                                                     มคอ. 
๕ 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   
   
   
   
   
   



                                                                 ๑๑                                                     มคอ. 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๒                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๓                                                     มคอ. 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๑๔                                                     มคอ. 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๑๕                                                     มคอ. 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๖                                                     มคอ. 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
  

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๔๐๒ ๓๒๓ การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงพุทธ 
                                  Human Resource Management in Buddhist Approach 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
  

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๒ ๔๑๘ การจดัการมนุษยใ์นประชาคมอาเซียน 
                                      ASEAN Human Capital Management  
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๘                                                     มคอ. 
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๙                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๒                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๒ ๓๑๑ การบริหารการคลงัส่วนทอ้งถ่ิน  
                                     Local Fiscal Management 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้าม)ี 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้าม)ี  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๖                                                     มคอ. 
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๙                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๐                                                     มคอ. 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๒ ๓๑๒ การบริหารองคก์รภาครัฐ 
                                     Government Organizations Management 
 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
  

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๒ ๔๑๖  การศึกษาอิสระทางรัฐประศสาสนศาสตร์ 
                                      Independent Study on Pulic Administration   
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๒                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๓                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๔                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๕                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๖                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๗                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๔๐๒ ๓๑๓ จริยธรรมทางการบริหาร  
                                 Administration Morality 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๘                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๙                                                     มคอ. 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๖๐                                                     มคอ. 
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
  

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๒ ๔๒๔ ธรรมาภิบาลตามแนวพระพุทธศาสนา 
                                       Buddhist Good Governance               
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๖๗                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
               ๔๐๒ ๒๒๐ พุทธธรรมกบัการบริหาร 

                            Buddha  Dhamma and Administration 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
  

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๔๐๒ ๔๑๕ ภาษาองักฤษในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
                                  English in the Field of Pulic Administration 
 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๘๗                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๔๐๒ ๓๑๔ ระเบียบวธีิวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์  
                                  Research Methodology for Public Administration 
 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๔๐๒ ๓๒๒ รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 
                                   Public Administration in Buddhist Literature 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
               ๔๐๒ ๒๒๑ รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา 
                                         Public Administration in Buddhist Literature 

 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๐๙                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๑๒                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
  

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
               ๔๐๒ ๔๑๗ วทิยาการการบริหารสมยัใหม่ 
                                         New Public Management 
 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้าม)ี 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้าม)ี  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๑๖                                                     มคอ. 
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๑๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๒๐                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๑๒๑                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
  

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๒ ๔๑๙ สัมมนาปัญหารัฐประศาสนสาสตร์ 
                                     Seminar on Problems in Public Administration 
 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 



                                                                 ๑๒๒                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 



                                                                 ๑๒๓                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๒๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๒๕                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๑๒๖                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๑๒๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๒๘                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๑๒๙                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๐๐๐ ๑๐๔ เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 

    Economics in Daily Life 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๑๓๐                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๑๓๑                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๓๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๓๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๑๓๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๑๓๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๓๖                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๑๓๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
     ๐๐๐ ๑๐๖ เหตุการณ์โลกปัจจุบนั 

          Current World Affairs 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๑๓๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๑๓๙                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๔๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๔๑                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๑๔๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๑๔๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๔๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๑๔๕                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๐๐๐ ๑๐๓  การเมืองกบัการปกครองของไทย 

     Politics and Thai Government 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๑๔๖                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๑๔๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๔๘                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๔๙                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๑๕๐                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๑๕๑                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๕๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๑๕๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๐๐๐ ๒๔๒ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                             Introduction to Computer and Information Technology 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๑๕๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๑๕๕                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๕๖                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๕๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๑๕๘                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๑๕๙                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๖๐                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๑๖๑                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๐๐๐ ๒๖๕ ภาวะผูน้ า 
                             Leadership 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้าม)ี 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๑๖๒                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๑๖๓                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๖๔                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๖๕                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๑๖๖                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๑๖๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๖๘                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๑๖๙                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๐๐๐ ๑๑๘ ภาษาสันสกฤตเบ้ืองตน้ 
                               Basic Sanskrit 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๑๗๐                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๑๗๑                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๗๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๗๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๑๗๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๑๗๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๗๖                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๑๗๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๐๐๐ ๑๑๙ ภาษาสันสกฤตชั้นสูง 
                               Advanced Sanskrit 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๑๗๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๑๗๙                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๘๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๘๑                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๑๘๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๑๘๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๘๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๑๘๕                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๐๐๐ ๑๑๖ ภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 
                               Basic English 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๑๘๖                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๑๘๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   
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๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๑๙๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๐๐๐ ๑๑๗ ภาษาองักฤษชั้นสูง 
                                Advanced English 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๑๙๖                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๑๙๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๑๙๘                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๑๙๙                                                     มคอ. 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๐๐                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๐๑                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
     ๐๐๐ ๑๐๕ มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 

          Man and Environment 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๐๒                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๐๓                                                     
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๐๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๐๕                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๐๖                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๐๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๐๘                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๐๙                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
          ๐๐๐ ๒๑๒ วฒันธรรมไทย 
                                  Thai Culture 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๑๐                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๑๑                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๑๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๑๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๑๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๑๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๑๖                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๑๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๒๘  เทคนิคการบริหารทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

       Technical Management in Public Administration 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๑๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๑๙                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๒๐                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๒๑                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๒๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๒๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๒๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๒๕                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๓๔ กฎหมายแรงงาน 
                    Labour Law 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๒๖                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๒๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๒๘                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๒๙                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๓๐                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๓๑                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๓๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๓๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๑ ๔๒๙ กฎหมายลกัษณะพยาน 

      Law of Witness 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๓๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๓๕                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๓๖                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๓๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๓๘                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๓๙                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๔๐                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๔๑                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๑ ๔๒๘ กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา  

      Law of Criminal Procedure 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๔๒                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๔๓                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๔๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๔๕                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๔๖                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๔๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๔๘                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๔๙                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๓๒ การจดัการความรู้ในองคก์รภาครัฐ 
                    Knowledge management in public sector organizations 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๕๐                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๕๑                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๕๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๕๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๕๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๕๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๕๖                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๕๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๔๐ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในบริบททางสังคม 
                    Management of natural resources and the environment in a social context 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๕๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๕๙                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๖๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๖๑                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๖๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๖๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๖๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๖๕                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๔๑ การต่อตา้นทุจริตภาครัฐ 
                    Anti-Corruption 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๖๖                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๖๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๖๘                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๖๙                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๗๐                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๗๑                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๗๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๗๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๓๘ การบริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของไทย 
                    Administration of Thai Local Governmental Organization 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๗๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๗๕                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๗๖                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๗๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๗๘                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๗๙                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๘๐                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๘๑                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๓๑  การระดมมวลชนและเคล่ือนไหวทางสังคม     
                    Mobilization and Mass Social Movements 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๘๒                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๘๓                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๘๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๘๕                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๘๖                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๘๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๘๘                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๘๙                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๒๙ การวางแผนและการบริหารเชิงกลยทุธ์เพื่อการพฒันาทอ้งถ่ิน 

      Planning and Strategic Management for Local Development 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๙๐                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๙๑                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๒๙๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๒๙๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๒๙๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๒๙๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๒๙๖                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๒๙๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๓๕ การศึกษาคน้ควา้ต าราเก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์ 
                    Reading in Public Administration 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๒๙๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๒๙๙                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๐๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๐๑                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๐๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๐๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๐๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๑ ๓๐๔ ความรู้เบ้ืองตน้ทางความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
                   Introduction to International Relation 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๓๐๖                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๓๐๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๐๘                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๐๙                                                     มคอ. 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๑๐                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๑๑                                                     มคอ. 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๑๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๑๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๓๖ ดิจิตอลเพื่อการบริหรงานภาครัฐ 
                   Digital for Public Administration 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๓๑๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๓๑๕                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๑๖                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๑๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๑๘                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๑๙                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๒๐                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๒๑                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๓๐ ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร   
                    Good Governance for the Administration 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๓๒๒                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๓๒๓                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๒๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๒๕                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๒๖                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๒๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๒๘                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๒๙                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๒๕    ประชาคมอาเซียนศึกษา 
                      ASEAN Community Studies 

๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๓๓๐                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๓๓๑                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๓๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๓๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๓๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๓๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๓๖                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๓๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๓๙ ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการภาครัฐ 
                    Public Management Information System 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๓๓๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๓๓๙                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๔๐                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๔๑                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๔๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๔๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๔๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๔๕                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๓๗ สัมมนาการบริหารกิจการภาครัฐ  
                    Seminar on Public Administration 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๓๔๖                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๓๔๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๔๘                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๔๙                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๕๐                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๕๑                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๕๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๕๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
๔๐๒ ๔๒๗ หลกัการกระจายอ านาจกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

       The Principle of Decentralization to Local Governments 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๓๕๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๓๕๕                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๕๖                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๕๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๕๘                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๕๙                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๖๐                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๖๑                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
           ๔๐๒ ๔๑๐ การบริหารเชิงกลยทุธ์  
                              Strategic Management 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๓๖๒                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๓๖๓                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๖๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๖๕                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๖๖                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๖๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๖๘                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๖๙                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
           ๔๐๒ ๓๐๘ การบริหารโครงการ  
                              Project Management 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๓๗๐                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๓๗๑                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๗๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๗๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๗๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๗๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๗๖                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๗๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
            ๔๐๒ ๓๐๗ การบริหารการพฒันา  
                                    Development Administration 
 
 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 



                                                                 ๓๗๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 



                                                                 ๓๗๙                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๘๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๘๑                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๘๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๘๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๘๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๘๕                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
            ๔๐๒ ๓๐๖ การบริหารงบประมาณและการคลงัสาธารณะ  
                                    Public Budgeting and Fiscal Administration 
 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 



                                                                 ๓๘๖                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 



                                                                 ๓๘๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๘๘                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๘๙                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๙๐                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๙๑                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๓๙๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๓๙๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
            ๔๐๒ ๓๐๕ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
                                    Human Resources Administration 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๓๙๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๓๙๕                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๓๙๖                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๓๙๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๓๙๘                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๓๙๙                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๐๐                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๐๑                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๒ ๓๐๑ ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐประศาสนศาตร์ 

                       Introduction to Public Administration 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๔๐๒                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๔๐๓                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๐๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๐๕                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๐๖                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๐๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๐๘                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๐๙                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๑ ๒๐๒ ความรู้เบ้ืองตน้ทางรัฐศาสตร์ 

                        Introduction to Political Science 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๔๑๐                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๔๑๑                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๑๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๑๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๑๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๑๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๑๖                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๑๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๒ ๓๐๒ ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
                                      Public Administration Theory 

 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 



                                                                 ๔๑๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้าม)ี 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 



                                                                 ๔๑๙                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้าม)ี  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๒๐                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๒๑                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๒๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๒๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๒๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๒๕                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
            ๔๐๒ ๓๐๔ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 
                                    Public Policy and Planning 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๔๒๖                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๔๒๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๒๘                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๒๙                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๓๐                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๓๑                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๓๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๓๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
           ๔๐๒ ๓๐๙ พฤติกรรมองคก์าร  
                             Orgenizational Behaviors  
 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 



                                                                 ๔๓๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 



                                                                 ๔๓๕                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๓๖                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๓๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๓๘                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๓๙                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๔๐                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๔๑                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๔๐๒ ๓๐๓ องคก์ารและการจดัการในภาครัฐ  
                                      Organizational and Public Administration 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๔๔๒                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๔๔๓                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๔๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๔๕                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๔๖                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๔๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๔๘                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๔๙                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 

             ๐๐๐ ๑๐๗ เทคนิคการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
                                   Technique of Higher Learning 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 



                                                                 ๔๕๐                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้าม)ี 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   



                                                                 ๔๕๑                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้าม)ี  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๕๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๕๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๕๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๕๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๕๖                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๕๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทัว่ไป 
                                   General Law 

 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 



                                                                 ๔๕๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 



                                                                 ๔๕๙                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๖๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๖๑                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๖๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๖๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๖๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๖๕                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
              ๐๐๐ ๑๓๙ คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 
                               Basic Mathematics 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๔๖๖                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๔๖๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๖๘                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๖๙                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๗๐                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๗๑                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๗๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๗๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๐๐๐ ๒๑๐ ตรรกศาสตร์เบ้ืองตน้ 

                      Introduction to Logic 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๔๗๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๔๗๕                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๗๖                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๗๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๗๘                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๗๙                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๘๐                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๘๑                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๐๐๐ ๑๐๘ ปรัชญาเบ้ืองตน้ 

                                   Introduction to Philosophy 
 

 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 
 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  



                                                                 ๔๘๒                                                     
มคอ. ๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่ แนวทางชดเชย 



                                                                 ๔๘๓                                                     
มคอ. ๕ 

(ถ้ามี) ครอบคลุมตามแผน 
   
   
   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   



                                                                 ๔๘๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   

ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 



                                                                 ๔๘๕                                                     
มคอ. ๕ 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  



                                                                 ๔๘๖                                                     
มคอ. ๕ 

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  



                                                                 ๔๘๗                                                     
มคอ. ๕ 

     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       

มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 



                                                                 ๔๘๘                                                     
มคอ. ๕ 
 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๘๙                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๐๐๐ ๑๑๔ ภาษากบัการส่ือสาร 
                                   Language and Communication 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๔๙๐                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๔๙๑                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๔๙๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๔๙๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๔๙๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๔๙๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๔๙๖                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๔๙๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
              ๐๐๐ ๑๑๕ ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้  
                                     Introduction to Linguistics 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๔๙๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๔๙๙                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๐๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๐๑                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๐๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๐๓                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๐๔                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๐๕                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๐๐๐ ๑๐๑ มนุษยก์บัสังคม 

                     Man and Society 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี้  (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๐๖                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๐๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๐๘                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๐๙                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๑๐                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๑๑                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๑๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๑๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
             ๐๐๐ ๑๐๙ ศาสนาทัว่ไป 
                                  Religions 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๑๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๑๕                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๑๖                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๑๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๑๘                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๑๙                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๒๐                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๒๑                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
              ๐๐๐ ๒๓๘ สถิติเบ้ืองตน้และการวจิยั 
                                 Basic Statistics and Research 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๒๒                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๒๓                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๒๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๒๕                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๒๖                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๒๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๒๘                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๒๙                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
                ๐๐๐ ๑๔๖ แต่งแปลบาลี 
                                 Pali Composition and Translation 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๓๐                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๓๑                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๓๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๓๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๓๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๓๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๓๖                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๓๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
                ๐๐๐ ๑๔๕ บาลีไวยากรณ์ 
                                  Pali Grammar 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๓๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๓๙                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๔๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๔๑                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๔๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๔๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๔๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๔๕                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
                ๐๐๐ ๑๔๗ พระไตรปิฎกศึกษา 
                                  Tipitaka Studies 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๔๖                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๔๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๔๘                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๔๙                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๕๐                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๕๑                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๕๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๕๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
                ๐๐๐ ๑๔๘ พระวนิยัปิฎก 
                                  Vinaya Pitaka 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๕๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๕๕                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๕๖                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๕๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๕๘                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๕๙                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๖๐                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๖๑                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
                ๐๐๐ ๑๔๙ พระสุตตนัตปิฎก  
                                  Suttanta Pitaka 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๖๒                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๖๓                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๖๔                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๖๕                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๖๖                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๖๗                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๖๘                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๖๙                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
                ๐๐๐ ๑๕๐ พระอภิธรรมปิฎก 
                                 Abhidhamma Pitaka 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๗๐                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๗๑                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๗๒                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๗๓                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๗๔                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๗๕                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๗๖                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๗๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
                ๐๐๐ ๑๔๔ วรรณคดีบาลี 

                    Pali Literature 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๗๘                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๗๙                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๘๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๘๑                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๘๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๘๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๘๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๘๕                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
           ๐๐๐ ๒๕๙ เทศการและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 

                 Buddhist Festival and Traditions 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๘๖                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๘๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๘๘                                                     
มคอ. ๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๘๙                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๙๐                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๙๑                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๕๙๒                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๕๙๓                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
           ๐๐๐ ๒๖๐ การปกครองคณะสงฆไ์ทย 

                 Thai Sangha Administration 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๕๙๔                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๕๙๕                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๕๙๖                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๕๙๗                                                     
มคอ. ๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๕๙๘                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๕๙๙                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๖๐๐                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๖๐๑                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
         ๐๐๐ ๒๖๓ งานวจิยัและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 

                           Research and Literary Works on Buddhism 

 

๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  
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หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 



                                                                 ๖๐๓                                                     มคอ. 
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๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๖๐๔                                                     มคอ. 
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๖๐๕                                                     มคอ. 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๖๐๗                                                     มคอ. 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๖๐๘                                                     มคอ. 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 
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รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 

         ๐๐๐ ๒๖๒ ธรรมนิเทศ 

                 Dhamma communication 

๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 



                                                                 ๖๑๐                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 



                                                                 ๖๑๑                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๖๑๒                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๖๑๓                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๖๑๔                                                     มคอ. 
๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๖๑๕                                                     มคอ. 
๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๖๑๖                                                     มคอ. 
๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๖๑๗                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
         ๐๐๐ ๒๖๑ ธรรมภาคภาษาองักฤษ 

                 Dhamma in English 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี ้ (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๖๑๘                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๖๑๙                                                     มคอ. 
๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๖๒๐                                                     มคอ. 
๕ 
ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 



                                                                 ๖๒๑                                                     มคอ. 
๕ 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 



                                                                 ๖๒๒                                                     
มคอ. ๕ 

              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 



                                                                 ๖๒๓                                                     
มคอ. ๕ 

ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
 
 
 

 
 



                                                                 ๖๒๔                                                     
มคอ. ๕ 
ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 
 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถงึ รายงานผลการจดัการเรยีน

การสอนของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาเมือ่สิน้ภาคเรยีนเกี่ยวกบัภาพรวมของการจดัการเรยีนการ
สอนในวชิานัน้ๆว่า ได้ด าเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอยีด
ของรายวชิาหรอืไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนของรายวชิาดงักล่าวในครัง้ต่อไป   รายงานนี้จะครอบคลุมถงึผล
การเรยีนของนักศกึษา จ านวนนักศกึษาตัง้แต่เริม่เรยีนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบรหิารจดัการ
และสิง่อ านวยความสะดวก การวเิคราะหผ์ลการประเมนิรายวชิาของนักศกึษา  /หวัหน้าภาค /หรอืผู้
ประเมนิภายนอก รวมทัง้การส ารวจความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้จัวติ การวางแผนและให้ขอ้เสนอแนะ
ต่อผูป้ระสานงานหลกัสตูรเพื่อปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 

 

ประกอบด้วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมลูทัว่ไป 
หมวดท่ี ๒  การจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรงุ 

 

 

   แบบ มคอ. ๕ 



                                                                 ๖๒๕                                                     
มคอ. ๕ 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
วทิยาเขต/คณะ/ ภาควชิา 
วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี 

 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวชิา 
           ๐๐๐ ๑๕๘ ประวติัพระพุทธศาสนา 

               History of Buddhism 
๒. รายวชิาทีต้่องเรียนก่อนรายวชิานี้  (ถ้ามี) 
             ไม่มี 
๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

 อาจารยป์ระจ า  

๔. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวชิา 
             ภาคการศึกษาท่ี ๒๕๖๑ / ชั้นปีท่ี ๔ 

๕.  สถานทีเ่รียน 
            วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรีทวารวดี  

 
 

 

 



                                                                 ๖๒๖                                                     มคอ. 
๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
 

๑.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จ านวน
ช่ัวโมงตาม
แผนการ
สอน 

จ านวน
ช่ัวโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่างจาก
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง

เกนิ ๒๕% 

   
 

    

    

    

    

    

    

๒.  หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมนีัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
  
หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   
   



                                                                 ๖๒๗                                                     
มคอ. ๕ 

   
   
   
   
   
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกดิผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอยีดของรายวชิา  
 

ผลการเรียนรู้ วธีิสอนที่ระบุใน
รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน  (ถ้ามี)  
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม - บรรยายพร้อม
ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
- ก าหนดใหน้กัศึกษาหา
ตวัเองท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง 
- อภิปรายกลุ่ม โดย
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- จดัท าแบบฝึกหดัในแต่
ละบทเรียน 

/  การใหน้กัศึกษาแสดงความเห็นต่อ
กรณีหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณธรรม  และจริยธรรม การ
สอดแทรกลงในเน้ือหาแต่ละหวัขอ้ 
ท าใหน้กัศึกษาเขา้ใจและเขา้ถึง
คุณธรรม จริยธรรมไดไ้ม่ดีเท่ากบั
การยกตวัอยา่ง และใหแ้สดงความ
คิดเห็น 

ความรู้ - บรรยาย อภิปราย 
- การท างานกลุ่ม 
- การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 

/   

ทกัษะทางปัญญา 
 

- มอบหมายวเิคราะห์
กรณีศึกษาและน าเสนอผล
การศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
 

/   



                                                                 ๖๒๘                                                     
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ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

- จดักิจกรรมกลุ่ม โดย
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดย
ร่วมกนัวิเคราะห์กรณี
การศึกษาและการน าเสนอ
รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
เป็นทีม 
 
 
 

/   

ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการน าเสนองานกลุ่ม 
 
 
 

/   

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวธีิสอน 
วธีิการสอนตอ้งเนน้ใหน้กัศึกษาไดป้ฏิบติัจริง และการแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติั โดยการจดัท า

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาท่ีต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนเพื่อประหยดัเวลาในการสอน ให้เขา้ใจได้
รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากเน้ือหามีจ านวนมาก 

 

 

 

หมวดที ่๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน                                                                                  คน 

๒. จ านวนนักศึกษาทีค่งอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                           คน 

๓. จ านวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                                           คน 
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จ านวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

 D+   

D   

F   

I   

ผ่าน (P, S)   

ไม่ผ่าน  (U)    
 

๕. ปัจจัยทีท่ าให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
            ไม่มี  
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา 
            ๖.๑ ความคลาดเคล่ือนด้านก าหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
การประเมินพฤติกรรม ไม่สามารถท าไดทุ้ก
สัปดาห์ท่ีเขา้สอน ท าไดป้ระมาณ ๖ คร้ัง 

เวลาท่ีใชใ้นการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก 
การประเมินพฤติกรรมเป็นรายบุคคลค่อนขา้ง
เป็นไปไดย้าก ท าไดเ้ฉพาะการส่งงาน การเขา้
หอ้งเรียน 

๖.๒ ความคลาดเคล่ือนด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 
ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

ไม่มี ไม่มี 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 
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              ประชุมกรรมการก ากบัมาตรฐานพิจารณา
ขอ้สอบกบัการวดัและประเมินผลรายวชิา 

           ปรับขอ้สอบในขอ้ ๑ เก่ียวกบัคุณธรรม
จริยธรรม ค าสั่ง ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ใหเ้นน้การ
วเิคราะห์มากกวา่ความจ า และควรมีค าสั่งให้
นกัศึกษาแสดงการตดัสินใจดว้ย  

 

หมวดที ่๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
 

๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน  (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 
 

ไม่มี ไม่มี 

๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวชิา 
 

๑. ผลการประเมินรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
    ๑.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

- เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ จึงท าใหไ้ม่สามารถควบคุมการสอนให้อยูใ่นเวลาท่ี
ก าหนดได ้

- ควรมีตวัอยา่งจริงซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวธีิการปฏิบติั ใหน้กัศึกษามากกวา่น้ี 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
           - นกัศึกษาจะตอ้งบริหารเวลาการน าเสนอใหอ้ยูใ่นก าหนด กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ นาที เน่ืองจาก
ประเด็นการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
          - เห็นดว้ยกบัการเพิ่มตวัอยา่งจริง 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอ่ืน  
     ๒.๑ ข้อวพิากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
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ขอ้วพิากษท่ี์ส าคญั จากการสอบถามนกัศึกษาพบวา่ การสอนท่ีเนน้การปฏิบติั จะช่วยใหน้กัศึกษา       
มีความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
        การใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เนน้นกัศึกษาเป็นศูนยก์ลาง ช่วยใหน้กัศึกษามี
ความเขา้ใจการศึกษามากข้ึน 

 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาทีผ่่านมา 

ผลการด าเนินการ 

 

 
 อธิบายผลการด าเนินการตามแผน ถ้าไม่ได้
ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุเหตุผล  
 

 

๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
ปรับวธีิการสอน เพิ่มตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดค้น้ควา้มากข้ึน จดัอภิปรายกลุ่มยอ่ย กระตุน้ใหเ้กิด

ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
             จดัใหน้กัศึกษาไดไ้ปศึกษานอกสถานท่ี 
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ลงช่ือ:    _________________________________________ 
                                                                                            
                         อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา/ผูร้ายงาน 
                       วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
 

 


