แนวทางการจัดทํา มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผลการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆ ว่าได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและ
สิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา หัวหน้าภาควิชา หรือ
ผู้ประเมินภายนอก การวางแผนและให้ข้อเสนอแนะต่อประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
รายวิชา
การจัดทํา มคอ.๕ เป็นหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยหลักสูตรที่บันทึก มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา เข้าระบบการพัฒนาหลักสูตรตาม TQF ของบัณฑิตวิทยาลัยตามช่วงระยะเวลา
ที่กําหนด (ก่อนเปิดภาคการศึกษา) เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา login เข้าระบบ TQF โดยใช้
username และ password เดียวกันกับการใช้งานระบบ e-Registration ระบบจะแสดงข้อมูล
มคอ.๕ รายวิชาที่ปรากฏชื่ออาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้รับผิดชอบวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งหมด ซึ่ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลเป็นระยะๆ โดยต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐
วันหลังสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา และกด submit ส่งให้ประธานหลักสูตรเพื่อตรวจสอบและให้
ความเห็น
การทํา มคอ.๕ อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาควรยึดจุดมุ่งหมายของรายวิชาที่กําหนดไว้เป็นหลัก ใน
การจัดทํารายงาน และใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงตลอดภาคการศึกษาเป็นข้อมูลประกอบ เช่น ข้อมูลจาก
การประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดระหว่างภาคการศึกษา ข้อมูลผลการประเมิน
รายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินหรือความเห็นจากอาจารย์ผู้ร่วมทีมสอน หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่
อาจเป็นบุคคลภายนอก
อนึ่ ง เนื่ อ งจากการจั ด ทํ า มคอ.๕ เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ บั ง คั บ หนึ่ ง ในกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่กําหนดให้ต้องดําเนินการ ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต้องจัดทํา มคอ.๕
รายวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละภาคการศึกษาทุกรายวิชาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา
รายละเอียดต่อไปนี้จะกล่าวถึงวิธีการทํา มคอ.๕ ผ่านระบบสารสนเทศ TQF ของบัณฑิต
วิ ทยาลั ย เพื่ อ ให้ อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบวิ ชาใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา มคอ.๕ ต่อไป ทั้งนี้ ห ากมี
ข้อคิดเห็นที่ต้องการแนะนําเพิ่มเติม ขอความกรุณาแจ้งมายังงานพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย
ด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

๒
การทํา มคอ.๕ ผ่านระบบสารสนเทศ TQF ของบัณฑิตวิทยาลัย
๑. เข้าสู่ระบบสารสนเทศ TQF ที่ http://10.2.3.7/ จะเข้าสู่หน้าจอดังภาพ

๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password เดียวกันกับการ
ใช้งานระบบ e-Registration เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏข้อมูล มคอ.๕ รายวิชาที่ท่านปรากฏชื่อ
เป็นผู้รับผิดชอบวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ ทั้งหมด และ มคอ.๓ รายวิชาที่ท่านรับผิดชอบในภาค
การศึกษาถัดไป ดังภาพ

๓
๓. ให้คลิกเลือกรายวิชาที่ต้องการกรอกข้อมูลในส่วนของ มคอ.๕ เมื่อคลิกเลือก หน้าจอจะแสดง
มคอ.๕ รายวิชานั้นๆ ด้านล่างของตาราง ดังภาพ

๔. เมื่อคลิกหมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป รายละเอียดที่ปรากฏในหมวดดังกล่าว จะเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยง
มาจาก มคอ.๓ หมวดที่ ๑ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไข ดังนั้นขอให้กําหนดรายชื่ออาจารย์
ผู้สอนให้เรียบร้อยใน มคอ.๓ ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนกับแผน
ที่วางไว้เดิม เช่น มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้ส อนบางท่ านกะทันหัน ขอให้ไประบุข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมที่หมวดที่ ๖ ข้อ ๓

๔
๕. หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน เป็นรายละเอียดที่ต้อง
รายงานว่าในการสอนจริงสามารถดําเนินการตามแผนการสอนที่วางไว้หรือไม่ ทั้งด้านหัวข้อที่สอน
จํานวนชั่วโมง และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยทําเครื่องหมายที่ช่อง “ตรง” หรือ “ไม่ตรง”

กรณีที่การสอนจริงไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ ให้ระบุเหตุผลประกอบตามความเป็นจริง พร้อมวิธีแก้ไข
ในช่องข้อเสนอแนะในข้อ ๒ และข้อ ๓ เพือ่ จะได้ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงต่อไป ดังภาพ

๖. หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

รายละเอียดจํานวนนักศึกษาข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ และข้อ ๔ การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
เป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลกลางของบัณฑิตวิทยาลัย

๕

กรณีมีระดับคะแนนผิดปกติ ให้อาจารย์ระบุสาเหตุที่ทําให้ระดับคะแนนผิดปกติด้วย เช่น เกรด
เป็น I ทั้งหมด เนื่องจากนักศึกษาไม่ส่งงานทั้งกลุ่ม หรือเกรดเป็น F เกินร้อยละ ๕๐ เนื่องจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่มีพื้นความรู้ไม่เพียงพอ หากไม่มีความผิดปกติให้ระบุว่า “ไม่มี”

ให้อาจารย์รายงานว่าการประเมินจริงเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ (ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒)
หรือไม่ หากไม่ตรง ให้ระบุสาเหตุและการแก้ไขในช่องข้อเสนอแนะ

ให้อาจารย์ตรวจสอบว่าการปฏิบัติจริงได้ใช้วิธีการทวนสอบตรงตามที่ได้กําหนดไว้ (ใน มคอ.๓
หมวด ๗ ข้อ ๔) หรือไม่ หากไม่ตรงให้ระบุสาเหตุและการแก้ไขในช่องข้อเสนอแนะ

๖
๗. หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ

ให้อาจารย์ตรวจสอบว่าในการสอนจริงได้มีการใช้เอกสารและตําราหลักตามแผนที่วางไว้หรือไม่
หากไม่ได้ใช้รายการใดให้ระบุเหตุผลประกอบตามความเป็นจริง

ให้ระบุประเด็นด้านการบริหารและองค์กรที่มีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น
เนื่องจากมีการตัดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม ทําให้นักศึกษาไม่ได้ใช้
อุปกรณ์ในการทดลองด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้โดยการสาธิตจากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น หากไม่มี
ปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้ระบุว่า “ไม่มี”
๘. หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา

ให้อาจารย์ ค ลิกดู ผ ลการประเมิ นรายวิ ชาโดยนักศึก ษา และนํา ข้ อเสนอแนะของนัก ศึ กษาที่มีต่ อ
รายวิชามากรอกในช่อง “ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา” หลังจากนั้นให้อาจารย์
แสดงความเห็นที่มีข้อเสนอแนะดังกล่าว

๗

ให้อาจารย์นําความเห็นที่ได้จากผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น (ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๓ หมวด
ที่ ๗ ข้อ ๒) มากรอกในช่อง “ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิ ธีอื่น” หลังจากนั้น ให้
อาจารย์แสดงความเห็นที่มีข้อเสนอแนะดังกล่าว
๙. หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง

หากเป็นการทํา มคอ.๕ ครั้งแรกของรายวิชานี้ไม่ต้องกรอกข้อมูล เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้จากข้อ ๒
ของรายงานรายวิชานี้ที่เปิดสอนครั้งที่ผ่านมา

ให้ระบุข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงสําหรับการจัดการเรียนการสอนครัง้ ต่อไป และกําหนดเวลา
แล้วเสร็จให้ชัดเจน

หากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงให้การจัดการเรียนการสอนรายวิชานี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ต้องการเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม

