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ตัวอยาง มคอ. ๕
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัดการเรียน
การสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนใน
วิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม
และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ สิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การ
วางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

๑

มคอ.๕

ตัวอยาง การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน
(Introduction to Accounting Principles)
๒. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน
ไมมี
๓. อาจารยผรู ับผิดชอบและหมูเรียน (section)
ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี หมู ๑
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔
๕. สถานที่เรียน
คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย

๒

มคอ.๕

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่สอน
หัวขอ
แผนการ
จริง
สอน
- แนะนํารายวิชา
๔
๔
- ความหมายของการบัญชี
- วัตถุประสงคของการบัญชี
- แมบทการบัญชี
- จรรยาบรรณของวิชาชีพ
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
- รายงานทางการเงิน
- สมการบัญชี
- การวิเคราะหรายการ
- การบันทึกขอมูลทางการบัญชีในสมุด
รายวันทัว่ ไป
- การผานรายการไปสมุดบัญชีแยก
ประเภท
- การจัดทํางบทดลอง
(กรณีธุรกิจบริการ)

๘

๘

- การปรับปรุงรายการและการจัดทํางบ
การเงิน
- กระดาษทําการ
- การปดบัญชี
- การโอนยอดคงเหลือบัญชีถาวร

๘

๘

๘

๕

๓

เหตุผลที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอน
เกิน ๒๕%

กระดาษทําการเปนรายการ
สรุปเขาใจงาย และรายการ
เปดบัญชีเปนรายการ
ตอเนือ่ งหัวขอเดียวกัน

มคอ.๕

หัวขอ
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเนือ่ ง
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบสิ้นงวด

จํานวน
จํานวน
เหตุผลที่การสอนจริง
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่สอน ตางจากแผนการสอน
แผนการ
จริง
เกิน ๒๕%
สอน
๔
๗
เนื้อหาในหัวขอสินคา มี
หลายหัวขอทีเ่ กี่ยวของ
จําเปนตองใชเวลามากกวาที่
กําหนดในแผนการสอน

- กระดาษทําการ
- รายการปดบัญชี
- การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษี
มูลคาเพิ่ม
- การบันทึกรายการทางการบัญชี และ
การจัดทํางบการเงิน
(กรณีธุรกิจพาณิชยกรรม)

๘

๘

- สมุดรายวันเฉพาะ

๔

๔

- ระบบใบสําคัญ

๔

๔

- การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชี

๘

๘

- รายงานผลการศึกษา ทีม่ อบหมายให
ทําเปนงานกลุม ตามหัวขอที่นักศึกษา
กําหนดเอง

๔

๔

๔
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๒.หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม นัยสําคัญของการสอนที่ไม
แนวทางชดเชย/แกไข
ตามแผน
ครอบคลุม
- กระดาษทําการ
ไมมี แตใชเวลานอยกวาที่
ปรับเวลาการสอนใหเหมาะสมกับ
- การปดบัญชี
กําหนด
เนื้อหาและการฝกทําแบบฝกหัด
- การโอนยอดคงเหลือบัญชี
ถาวร
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
การวิเคราะหเปรียบเทียบ
แบบตอเนือ่ ง
ความแตกตางของการบันทึก
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ รายการทั้งสองวิธี และ บัญชี
แบบสิ้นงวด
สินคาคงเหลือ

ใชชวั่ โมงทีเ่ หลือจากหัวขอการ
สอนในสัปดาหที่ ๑๐ ซึ่งสามารถ
ชดเชยเวลาไดพอดี

๓. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ทาํ ใหเกิดผลการเรียนรูตามทีร่ ะบุไวในรายละเอียดของรายวิชา
ประสิทธิผล
วิธีการสอนที่กําหนด
ปญหาของการใชวิธีการสอน
ผลการเรียนรู
ใน
พรอม
มี ไมมี
รายละเอียดรายวิชา
ขอเสนอแนะในการแกไข
คุณธรรม จริยธรรม

/

- บรรยายพรอมยก
ตัวอยางกรณีศึกษา
- กําหนดใหนักศึกษา
หาตัวอยางที่เกี่ยวของ
โดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
- อภิปรายกลุม โดย
สอดแทรกเรือ่ ง
คุณธรรม จริยธรรม
- จัดทําแบบฝกหัดใน
แตละบทเรียน

๕

การใหนักศึกษาแสดง
ความเห็นตอกรณีหรือเหตุการณ
ที่เกี่ยวของกับคุณธรรม และ
จริยธรรมนักบัญชีใชเวลามาก
การสอดแทรกลงในเนือ้ หาการ
สอนแตละหัวขอ ทําใหนักศึกษา
เขาใจและเขาถึงคุณธรรม
จริยธรรมไดไมดีเทากับการ
ยกตัวอยาง และใหแสดง
ความเห็น

มคอ.๕

ประสิทธิผล
ผลการเรียนรู

ความรู

ทักษะทางปญญา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิธีการสอนที่กําหนด
ใน
รายละเอียดรายวิชา

มี
/

- บรรยาย อภิปราย
- การทํางานกลุม
- การวิเคราะหกรณี
ศึกษา
- มอบหมายใหหา
ตัวอยางเอกสารทาง
บัญชี เพือ่ นํามาบันทึก
บัญชีตามวงจรการบัญชี
ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง
- มอบหมายวิเคราะห
กรณีศึกษาและนําเสนอ
ผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
- จัดกิจกรรมกลุม โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยรวมกันวิเคราะห
กรณีศึกษาและการ
นําเสนอรายงานที่ไดรับ
มอบหมายเปนทีม
- มีการนําเสนองาน
กลุม

/

/

/

๖

ไมมี

ปญหาของการใชวิธีการสอน
พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข

มคอ.๕

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน
วิธีการสอนตองเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัตจิ ริง และการแกไขปญหาในการปฏิบัติ โดยการจัดทํา
แบบฝกหัดทีม่ ีเงื่อนไขและปญหาที่ตาง ๆ กัน จัดใหมีสื่อการสอนเพือ่ ประหยัดเวลาในการสอน ใหเขาใจ
ไดรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเนื้อหามีจํานวนมาก

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
๒. จํานวนนักศึกษาทีค่ งอยูเ มื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาทีส่ อบผานในรายวิชานี้)
๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)
๔. การกระจายของระดับคะแนน
ระดับคะแนน (เกรด)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ไมผาน (U)
๕. ปจจัยทีม่ ที ําใหระดับคะแนนผิดปกติ
ไมมี

๑๐๐ คน
๑๐๐ คน
๐ คน

จํานวน

คิดเปนรอยละ

๗
๑๓
๑๘
๒๕
๒๒
๑๓
๒
๐

๗
๑๓
๑๘
๒๕
๒๒
๑๓
๒
๐

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลที่กาํ หนดไวในรายละเอียดของรายวิชา
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน

๗
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ความคลาดเคลื่อน
การประเมินพฤติกรรม ไมสามารถทําไดทุก
สัปดาหที่เขาสอน ทําไดประมาณ ๖ ครั้ง

เหตุผล
เวลาที่ใชในการสอน มีความพอดีกบั เนือ้ หามาก
การประเมินพฤติกรรมเปนรายบุคคลคอนขาง
เปนไปไดยาก ทําไดเฉพาะการสงงาน การเขา
หองเรียน

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ไมมี
ไมมี
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
ประชุมกรรมการกํากับมาตรฐาน พิจารณา
ปรับขอสอบในขอ๑ เกี่ยวกับ คุณธรรมจริยธรรม
ขอสอบกับการวัดและประเมินผลรายวิชา
คําสั่งขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ ใหเนนการวิเคราะห
มากกวาความจํา และควรมีคําสั่งในนักศึกษา
แสดงการตัดสินใจดวย

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นปญหาดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน
ไมมี
ไมมี
๒. ปญหาดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร
ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ไมมี
ไมมี

๘
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หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
- เวลาในการนําเสนองานมีไมเพียงพอ จึงทําใหไมสามารถควบคุมเวลาการสอนใหอยูในเวลาที่
กําหนดได
- ควรมีตัวอยางจริงซึ่งแสดงใหเห็นวิธีการปฏิบตั ิทางบัญชีใหนักศึกษามากกวานี้
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ ๑.๑
- นักศึกษาจะตองบริหารเวลาการนําเสนอใหอยูในกําหนดกลุมละไมเกิน ๓๐ นาที เนื่องจาก
หัวขอการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ
- เห็นดวยกับการเพิ่มตัวอยางจริง
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษทสี่ าํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ขอวิพากษที่สําคัญ จากการสอบถามนักศึกษา พบวา การสอนที่เนนการปฏิบัติ ชวยใหนักศึกษา
มีประสบการณและเขาใจในการบันทึกบัญชีมากขึ้น
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ ๒.๑
การใหนักศึกษามีสว นรวมในการเรียนการสอน เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง ชวยใหนักศึกษามี
ความเขาใจการศึกษาการบันทึกบัญชีมากขึ้น

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของแผนการปรับปรุงตามทีเ่ สนอในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ครั้งที่ผานมา
ผลการดําเนินการ

แผนการปรับปรุงที่เสนอ
ในภาค/ปการศึกษาครัง้ ทีผ่ านมา
แบบฝกหัดมีนอย ตองการเห็นตัวอยางจริง

เพิ่มแบบฝกหัด นําตัวอยางในเสร็จรับเงิน
ใหนักศึกษาไดปฏิบัตจิ ริง
๙

มคอ.๕

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน เชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาสําหรับภาค/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอแผนการปรับปรุง
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
เชิญอาจารยพิเศษมาให
สัปดาหที่ ๒ ระหวางการสอน
อาจารยผสู อน ติดตอ
ความรูใหม ๆ ดานมาตรฐาน
หัวขอ รายงานทางการเงิน
หลักสูตรประสานงาน
บัญชี
ปรับรายงานผลการศึกษาที่ กอนสอบปลายภาค ๑ สัปดาห อาจารยผูสอน
มอบหมายใหทํางานเปนกลุม ให
เหมาะสมกับชวงเวลา
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนกั ศึกษาไดไปศึกษานอกสถานที่ เชน บริษัท สถานประกอบการที่มกี ารปฏิบัติงานดาน
การบัญชี หรือมีอุปกรณ เทคโนโลยีทที่ ันสมัย ในสภาพแวดลอมการใชงานจริง

๑๐

