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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา        ..................................คณะ............................ภาควิชา.. ............................ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
 ............................................................................................................................. ..................... 
2.  จ านวนหน่วยกิต     

..................................................................................... ............................................................. 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 หลักสูตร………………………………………บัณฑิต    สาขาวิชา ....................................... 
 เป็นวิชา .................................................................................................... 
4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  .............................................................................. 
อาจารย์ผู้สอน   .............................................................................. 
    .............................................................................. 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
  ภาคการศึกษา...................  ของชั้นปีที่ ..... 
6.  รายวิชาบังคับก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ……………………………………………………………………………… 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ………………………………………………………………………………. 
8.  สถานที่เรียน 

คณะ .....................................  มหาวิทยาลัยศิลปากร    ที่อยู่.................................................. 
......................................................................................................................................... ....................... 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  .............................................................................................. 
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หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1.   รายงานชั่วโมงการสอนจริงที่คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................  
 
2.   หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ...............................
......................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................  
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลทีด่ าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธ์การสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ 

วิธีการประเมินผลที่ได้ด าเนนิการ ผลที่เกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุตามแต่ละ CLOs 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน        .....................  คน      
2.   จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา     .....................  คน  
3.   จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    .....................  คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถ้ามี) 

ระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A   
B+   
B   

C+   
C   

D+   
D   
F   
I   
S   
U   
W   
Au   

 
5.   ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
  ............................................................................................................................. ....................... 
.................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ................................................ 
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้านก าหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถ้ามี) 
       ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................................................................................... ........................ 
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7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

วิธีการ  สรุปผล 
 
 
 
 

 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1.   ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ ..................................
................................................................................................. .........................................................................
...................................................................................  
 
2.   ประเด็นด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................................................
........................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
...................................................................................  
 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    .........…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      1.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.   ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      2.2   ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

 
1.   การด าเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหมวดที่ 2) 

........................................................................................................................ .................................. 
............................................................................................................................. ........................................... 
........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................... 
2.   ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
............................................................................................................................. ....................................... 
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ค าชี้แจงการจัดท า มคอ. 5 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. รหัสและช่ือรายวิชา ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 
XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ) 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชา
นี้    

ช่ือรายวิชาให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนี้ 
XXX XXX   ช่ือรายวิชาภาษาไทย (ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ)    

3. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ  อาจารย์
ผู้สอน  และกลุ่มเรียน  

ให้รายงานเป็นรายกลุม่ 

5. สถานท่ีเรียน    ระบุสถานทีเ่รียนทุกแห่งทั้งในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหค้รบถ้วน 

 
หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน  

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงที่
คลาดเคลื่อนจากแผนการสอน  
(ถ้ามี) 

ระบุหัวข้อ จ านวนช่ัวโมงตามแผนการสอน จ านวนช่ัวโมงท่ีสอนจริง ระบุ
เหตุผลที่การสอนจริงตา่งจากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25 % 

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม
แผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน  และพิจารณานยัส าคัญของหัวข้อต่อ 
ผลการเรยีนรู้ของรายวิชาและหลกัสูตรในกรณีที่มีนยัส าคญัให้เสนอแนวทาง 
ชดเชย 

3.  ประสิทธิผลของวิธีการจัดการ
เรียนรู้ และวิธีการประเมินผลที่
ด าเนินการเพื่อท าให้เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามที่ ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ระบุวิธีวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละ CLOs 
พร้อมทั้งวิธีการประเมินผลตามที่ได้ด าเนินการจริง ตลอดจนผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนว่าสามารถบรรลุ CLOs นั้นๆ หรือไม่ อย่างไร และเสนอแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงวธิีการจัดการเรียนรู้และ/หรือวิธีการประเมินผล 

หมายเหตุ : ส ำหรับรำยวิชำที่บรรจุอยู่ในรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ยังไม่ได้ปรับแบบฟอร์มตำมเกณฑ์  
 AUN-QA ให้ระบุ CLOs ตำมที่ระบุในรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3 (AUN-QA)) 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

  หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. จ านวนนักศึกษาลงทะเบียน ระบุจ านวน ณ วันหมดก าหนดเพิม่ – ถอน 
4. การกระจายของระดั บ
คะแนน(เกรด) 

ระบุจ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับเกรด กรณมีีนักศึกษาต่างสาขา
ให้ระบุเกรดแยกตามสาขา 

6. ความคลาด เคลื่ อนจาก
แผนการประเมินที่ก าหนดไว้
ในรายละเอียดรายวิชาทั้งด้าน
ก า ห น ด เว ล าแ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินผล (ถ้ามี) 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรยีนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3  
หมวด 5 ข้อ 2 
 

7 . ก ร ะ บ ว น ก า ร ยื น ยั น 
(verification) ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

ระบุวิธีการยืนยันผลสมัฤทธ์ิของศึกษาว่าเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ในระดับ
รายวิชาที่ก าหนดไว้หรือไม่  และสรุปผลการยืนยัน 
 

 
หมวดที่ 4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ   

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. ประเด็นด้ านทรัพยากร
ประกอบการเรี ยนและสิ่ ง
อ านวยความสะดวก 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี)  และผลกระทบ 
 

2. ประเด็นด้านการบริหาร
จัดการ 

ระบุปัญหาด้านการบริหารจดัการ (ถ้ามี)   และผลกระทบต่อการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

 

หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา         
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจาก
ผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
 

2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจาก
ผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
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หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง       
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร / ค าชี้แจง 

1. การด า เนินการ เพื่ อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน/
รายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาน้ี  การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่  เป็นต้น โดยค านึงถึงการท าให้
ผู้เรยีนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นส าคัญ 

 
 


