
 
 
 
  

แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  หมายถึง  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆ วา  ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชา
หรือไม  และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว  ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป  รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของ
นักศึกษา  จํานวนนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเรียนจนสิ้นสุด  ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความ
สะดวก  การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา  หัวหนาภาค  หรือผูประเมินภายนอก  รวมทั้ง
การสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต  การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบดวย  ๖ หมวด  ดังนี ้
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 
หมวดที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 
 

 

 

 

   แบบ มคอ ๕ 



 
 
 
  

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๕๔ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

สาขาวิชา/คณะ สาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
 ๓๐๐๓๑๐๒  ช่ือวิชา  การจดัการความรูดานนิเทศศาสตร    
๒. จํานวนหนวยกิต 

๓(๓-๐-๓) 

๓. หลักสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และเปนวิชาบังคบั ในกลุมเนื้อหา 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยกนกพร  เอกกะสินสกุล 

๕. ระดับการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
      ภาคการศกึษาที่ ๑ ของชั้นปที่ ๓ จํานวน ๓๗ คน 
๖.รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

- 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)  

       - 
๘. สถานที่เรียน  

ช้ัน ๗ อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
๙. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงครัง้ลาสุด 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 

 



 
 
 
  

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน ๒๕% 

แนะนําเนื้อหาในรายวิชา วิธีการเรียนการ
สอน กิจกรรมตลอดหลักสูตร การวัดผล การ
จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ  ประเมินผูเรียน 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 1  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู 

 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 2 ยุคสมัยของการจัดการความรู ๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ
ความรู 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 4 การจัดการความรูโดยใชปลาทูโมเดล 

 

๘ ๘ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 5 การจัดการความรูแบบบูรณาการ 

 
๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 6 สรรพวิธีในการจัดการความรู 

            สูองคกรอัจฉริยะ 

๘ ๘ เปนไปตามแผนการสอน 

สอบกลางภาค ๘ ๘ เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 7 แผนการจัดการความรู (KM Action 
Plan) 

๘ ๘ เปนไปตามแผนการสอน 
 



 
 
 
  

 

หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน ๒๕% 

บทท่ี 8 เทคนิคการจัดการความรูเพื่อการ
ปฏิบตัิงานดานนิเทศศาสตร 

 

๘ ๘ 

เปนไปตามแผนการสอน 

บทท่ี 9 กรณีศึกษาการจัดการความรู 

 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน  

 

บทท่ี 10 การนําการจัดการความรูไป
ประยุกตใชในงานดานนิเทศศาสตร 

 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

สรุปบทเรียนท้ังหมด และตวิเขมเพื่อเตรียม
ความพรอมในการสอบปลายภาค 

๔ ๔ เปนไปตามแผนการสอน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน  
(ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

เปนไปตามแผนการสอน   
 

 
 
 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 
 
 



 
 
 
  

ผลการเรียนรู 
วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใชวิธีสอน  
(ถามี)  พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ดานคณุธรรม 
จริยธรรม  

  ๑. วิธีการสอนโดยการบรรยาย 
สาธิต พรอมยกตัวอยางประกอบ 
   ๒. มอบหมายงานเปนกลุม 
คนคว า  ทํารายงาน  นํา เสนอ  
และอภิปรายผล โดยสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม 
  ๓. การจัดสถานการณจําลอง
โดยนํ าการจัดการความรู มา
ประยุกตใชกับงานดานนิ เทศ
ศาสตร 
 

 ไมมี 

ดานความรู ๑. วิธีการสอนใหความรูโดยใช
ส่ื อก า รสอนบรรย า ยพร อม
ยกตัวอยาง 
 ๒. วิธีการสอนใหความรูโดย
การฝกปฏิบัติ 
 ๓. จัดทําแบบทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียน 
  ๔. มอบหมายงานเปนกลุมหรือ
งานรายบุคคล  แลวแตความยาก
งายของงาน     
๕.ใหนักศึกษาจัดกิจกรรม KM
ตามความสนใจแลวประเมินผล     
 

 

 
ผูสอนควรเปดโอกาสให
เขาพบและใหคําปรึกษา
นอกชั้นเรยีน 



 
 
 
  

ดานทักษะทางปญญา ๑. มอบหมายงานเปนกลุม/
รายบุคคล   คนควาและนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน 
  ๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
  ๓. ฝกหัดจัดกิจกรรม KMใน
ช้ันเรียนและทําการรวบรวมองค
ความรู 
 

 

ไมมี 

ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

๑. มอบหมายงานเปนกลุม 
นําเสนอผลงานในชั้นเรียน และ
ประเมินผลรวมกัน 
 

 

ผูสอนควรเปดโอกาสให
เขาพบและใหคําปรึกษา
นอกชั้นเรยีน 

 
 

ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข  
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยี 

๑. มอบหมายงานเปนกลุม/
รายบุคคล คนควาและนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน 
๒. อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู 
 

 ไมมี 

 
 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ปรับปรงุวิธีสอน 

๔.๑ ควรมีการจัดกิจกรรมรวมระหวางชั้นปหรือระหวางสาขาวิชาใหมากขึ้น เชน เชญินักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร ช้ันปที่ 1-2 เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือ เชิญนักศกึษาตางสาขาวิชาที่มี
ความตองการหรือสนใจในหัวขอการจดัการความรูตางๆ เขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดวยเพื่อจะไดองค
ความรูที่หลากหลายขึ้น 

๔.๒ อาจเชิญวิทยากรภายนอกมารวมแลกเปลี่ยนความรูหรือกรณีตวัอยางการจดักิจกรรม KMที่
ประสบความสําเร็จ 

 
 



 
 
 
  

 

หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   
                    ๓๗    คน                                    

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา    
                    ๓๗   คน                                                                                        

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    
                     -  คน                                                                                         

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 

A ๑ ๒.๗๐ 

 B+ ๒ ๕.๔๑ 

B ๖ ๑๖.๒๓ 

C+ ๑๐ ๒๗.๐๓ 

C ๙ ๒๔.๓๒ 

D+ ๔ ๑๐.๘๑ 

D ๑ ๒.๗๐ 

F - - 

ขส ๓ ๘.๑๐ 

W ๑ ๒.๗๐ 
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู 

             ๑.  คะแนนระหวางภาคเรียน     รอยละ  ๗๐ 
  ๑.๑   การมีสวนรวมในชั้นเรยีน    รอยละ ๑๐ 
  ๑.๒  จัดกิจกรรมการจัดความรูดานนิเทศศาสตร  รอยละ ๒๐ 
  ๑.๓   กรณีศึกษา  คนควาและนําเสนอโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  รอยละ ๒๐  

๑.๔  ทดสอบระหวางภาคเรยีน    รอยละ ๒๐  



 
 
 
  

 
๒.  คะแนนสอบปลายภาคเรียน                                           รอยละ ๓๐ 
การประเมินผล 

  คะแนนตั้งแตรอยละ๘๐ ขึ้นไป  ไดระดับผลการเรียน  A  
  คะแนนรอยละ ๗๕-๗๙   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  B+ 
  คะแนนรอยละ ๗๐-๗๔   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  B 
  คะแนนรอยละ ๖๕-๖๙   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  C+ 
  คะแนนรอยละ ๖๐-๖๔คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  C 
  คะแนนรอยละ ๕๕-๕๙  คะแนน  ไดระดับผลการเรยีน  D+ 
  คะแนนรอยละ ๕๐-๕๔   คะแนน  ไดระดับผลการเรียน  D 
  คะแนนรอยละ ๐-๔๙   คะแนน                  ไดระดับผลการเรียน  E 
๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
                      ไมมี 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
     ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕  
ขอ ๒ 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกาํหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมมี ไมมี 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวธีิการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- ไมมี - 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- การมอบหมายงานและกําหนดใหสง 
- การมอบหมายใหนักศกึษาไดนําเสนอผลงาน
ใหเพื่อนรวมชัน้ไดฟงและตรวจสอบความ
ถูกตอง 
- การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารย

- นักศึกษามีการสงงานตรงตาม
กําหนดเวลา 

- งานที่มอบหมายอยูในเกณฑที่นาพอใจ
และมีความถูกตองตามคําสั่ง 

- ไดมีการสอบระหวางภาคและสอบ



 
 
 
  

ผูสอน 
 

ปลายภาคเพื่อวัดความรูผูเรียนเปน
รายบุคคล 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 

๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ    
การเรียนการสอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

คณะวิทยาการจัดการมีทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน
ที่เอื้อตอการเรียนรูไมพอเพียงตอจํานวนนักศึกษา 
จึงควรมีการติดตั้งชุดคอมพิวเตอรไวที่หองเรียน
พรอมทั้งเชื่อมตอสัญญาณไวเล็ตทุกหองเรียน 
หรือมีคอมพิวเตอรสาธารณะไวบริการ เพื่อการ
คนควาและการทํางานจะไดสะดวกมากขึ้น 

ผูเรียนที่ไมมีคอมพิวเตอรสวนตัว จะไม
สะดวกในการคนควาทั้งในเวลาเรียนและ
นอกเวลาเรียน  

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถาม)ี ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี 

 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)   (ขอดี/ความชอบ) 
    ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา    
ผูสอนควรเปดโอกาสใหเขาพบและใหคําปรึกษานอกชัน้เรียน 

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
สาขาวิชาตองประชาสัมพันธ/ติดตารางการใหนักศึกษาเขาพบหนาหองพักอาจารยเพราะนักศึกษาไมรู 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
     ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน  (ขอเสีย/ความไมชอบ) 
จากการสอบถามนักศึกษาอยางไมเปนทางการ พบวา นกัศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบ



 
 
 
  

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)   (ขอดี/ความชอบ) 
ทฤษฏีควบคูการลงมือปฏิบัติจริง และชอบการทํางานกลุมมากกวางานเดี่ยว นอกจากนี้นกัศึกษาเห็นวา
การที่ผูสอนใหจัดกิจกรรม KM เปนกลุมทําใหเขาใจในเนื้อหามากขึน้และไดองคความรูใหมๆมาตอยอด
ใชประโยชนไดในอนาคต 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
ผูสอนเห็นวาควรใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม KM เพื่อใหผูเรียนไดรูจกัการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  รับประสบการณตรงและฝกแกไขปญหาดวยตนเอง ทั้งนี้เห็นควรใหมีการจัดกิจกรรม
โดยเชิญนักศกึษาตางสาขาวชิาเขารวมดวยเพื่อเพิ่มมุมมองในการแลกเปลี่ยนในบางประเด็นที่สมควร 
 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 
๑. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/        
 ปการศึกษาทีผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

ผูสอนควรเปดโอกาสใหเขาพบและใหคําปรึกษานอก
ช้ันเรียน 

 
สาขาวิชาตองประชาสัมพันธ/ติดตารางการให
นักศึกษาเขาพบหนาหองพักอาจารยเพราะนักศึกษา
ไมรู 

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรงุรายวิชา 
-  เชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรูในบางหัวขอ เพือ่ใหไดมมุมองที่แปลกใหม ตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน 
- ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธีการสอน วธีิการวัดผลและประเมนิผล ฯลฯ 
ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 
 
 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 
๓.๑  จัดใหมีกจิกรรมรวมกนัเพื่อหาแนวทางหรือ
วางแผนการพฒันารายวิชา โดยนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน 
ผลการสอบ และขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ มาใช
ประกอบการพิจารณา 
๓.๒  จัดใหมกีารทําวิจยัในชั้นเรียน หรือ การ
รายงานการปฏิบัติงานสอน เปนระยะๆอยาง
ตอเนื่อง 
๓.๓ ผูสอนควรเปดโอกาสใหเขาพบและให
คําปรึกษานอกชั้นเรียน 

ภายในภาคเรียน 
ที่ ๑/๒๕๕๔ 

อาจารยผูสอน 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
       ๔.๑ ทบทวนและปรับปรุงหัวขอการสอน กลยุทธการสอน วิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล 
ฯลฯ ตามที่ไดรับจากผลการประเมิน 
 

ลงชื่อ :                                                               .ผูรายงาน 
(นางสาวกนกพร  เอกกะสินสกุล) 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาการจัดการความรูดานนิเทศศาสตร ภาคเรียนที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 


