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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

Report on Course Implementation  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 ................................................................................................................ 
Name of institution  
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา           .......................................................... ...................................................... 
Campus/Faculty/Department 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป   
Section 1 General Information 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 
1.   Course Code and Title 
                  ภาษาไทย                  .............................................................................................................. 
        In Thai 
                  ภาษาอังกฤษ              ............................................................................................................... 
        In English 
๒.  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี)  ................................................................................................. 
2.  Pre-requisite (if any) 
๓.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (Section) 
     (ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม)  
3.  Course Coordinator, Instructor and Section 
    (The report is for each section.) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
๔.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
4.  Semester/Academic Year 
     ภาคการศึกษาที่    .....................ปีการศึกษา................................  
     Semester…………………………….Academic Year……………………………. 
๕. สถานที่เรียน      ...........................................................................................................................................    
5. Study Site Location    
    (ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกสถานที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน)  
    (Specify all locations, both on and off campus.) 
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หมวดที่ ๒   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน   

Section 2 Teaching Implementation Compared to the Teaching Plan 
 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน   
1.   Actual number of teaching hours compared to the teaching plan 

ระบุหัวข้อ  จ านวนชั่วโมงตามแผนการสอน   จ านวนชั่วโมงท่ีสอนจริง   ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน ๒๕%   

Specify the topics, number of hours planned, the actual number of hours taught and 
give reasons if there is more than 25% discrepancy.   

 
หัวข้อ 
Topic 

จ านวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 
Number of 

hours 
planned 

จ านวน
ชั่วโมง 

ที่ได้สอน
จริง 

Number 
of hours 
taught 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกิน ๒๕% 
Reason for the 

discrepancy if more than 
25%  

    
    
    
    

 
๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
2.  Topics not covered 

ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย   
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Specify the topics not covered or not completed.  If topics uncovered have significant 
effects on learning outcomes of the course and the program, a method of compensation 
must be recommended.  

 
หัวข้อที่ท าการสอนไม่ครอบคลุม

หรือไม่ได้สอน (ถ้ามี) 
Topics not covered, or not 

completed 

ผลต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชานี้ 
Impact on the learning 
outcome of this course 

วิธีแก้ไข 
Compensation  

   
   
 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
3.  Effectiveness of teaching methods that leads to learning outcomes indicated in the 
course specification 

ระบวุ่าวิธีสอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรือไม่   
    มี  และปัญหาของวิธีสอนที่ใช้(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
       Specify whether the teaching methods in each aspect as stated in the course 
specification have been effective or not.  Specify problems of teaching methods (if any) and 
recommend solutions. 
 
มาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 
Standard of 
Learning  
Outcome 

 

กลยุทธ์การสอนที่
ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา 
Teaching 
Strategy as 
Stated in the 
Course 
Specification 
  

    Effectiveness ประสิทธิผล 
 

อุปสรรคของการใช้กล
ยุทธ์ 
พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ลดอุปสรรค 
Obstacles and 
Recommendations 
to Alleviate the 
Problems 

  

  มี 
Yes 

ไม่มี 
No 

คุณธรรม จริยธรรม 
Moral and Ethics 
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ความรู้ 
Knowledge  

 
 

   

ทักษะทางปัญญา 
Cognitive Skills 

 
 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
Interpersonal 
Skills and 
Responsibility 

    

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
Numerical 
Analysis, 
Communication, 
and Information 
Technology 
Skills 

    

๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
    ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 
4. Proposal for Teaching Improvement  
   Specify methods to improve teaching based on the problems stated in item 3. 
 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
Section 3 Summary of the Course Result 

 
๑. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน)   
1. Number of registered students (at the withdrawal deadline)        
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    .......................................................................... ............................................................................................ 
๒.  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา   .................................................................................... 
2.   Number of students remaining at the end of semester 
 
๓. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)     ....................................................................... ............................................ 
3.  Number of students withdrawn 
 
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
4.  Grade Distribution 
    (ระบุจ านวนร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน)          
   (Give the number and percentage of students in each grade.)                                  

ระดับคะแนน 
Grade 

จ านวน 
Number 

คิดเป็นร้อยละ 
Percentage  

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)     
5. Factors contributing to abnormal distribution of the grades (if any). 
             ............................................................................................. .............................................................. 
     .................................................................................................... ..................................................................             
    ....................................................................................................... ............................................................... 
       
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา  
6.  Discrepancy from the assessment plan as stated in the course specification  
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      ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
      6.1 Discrepancy in assessment schedule  
 

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 
Discrepancy 

เหตุผล 
Reason  

  
 
 
      ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 
      6.2 Discrepancy in Assessment Method 
  

ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 
Discrepancy 

เหตุผล 
Reason 

  
 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
7.  Verification of Student Achievement  
 

วิธีการทวนสอบ 
Verification Method 

สรุปผล 
Conclusion  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ ๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ   
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Section 4 Problems and Impacts on Course Implementation 
 
๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
1.   Teaching resources and facilities  
      ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) และผลกระทบ  
Identify problems concerning the use of teaching resources (if any) and their impacts. 
 

ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน  

Problems with Teaching Resources 

ผลกระทบ 
Impacts  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
๒. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
2.  Administration and organization 
   ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
Identify problems concerning administration and organization (if any) and impacts on 
students learning outcome. 
 
อุปสรรคด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 
Administration and Organization Problems 
(if any) 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
Impact on Student Learning Outcome 
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หมวดที่ ๕   การประเมินรายวิชา 
Section 5 Course Evaluation 

 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)   
1. Course Evaluation by Students (Attach documents.)  
 
    ๑.๑  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา   
    1.1   Important critiques from student evaluation  
          (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)  
           (Specify critiques, both the strong points and the weak points.)    

       ............................................................................................ .........................................................   
................................................................................................... ............................................................ 

   
  ๑.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑  
  1.2   Lecturer’s comments concerning the critiques in item 1.1   
               .......................................................................................... ........................................................... 
        ................................................................................................. ............................................................... 
 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
2.  Course Evaluation by other means  
 
         ๒.๑  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น    
         2.1   Important critiques by other means of evaluation 
              (ระบุของวิพากษ์ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน)   
                (Specify critiques, both the strong points and the weak points.)   
                         ............................................................................................................................................. 
            ............................................................................................................................................................. 
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         ๒.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 
         2.2   Lecturer’s Comments on the Critiques in Item 2.1   
                             ............................................................................. ......................................................... 
                 ..................................................................... ................................................................................ 

 
 
 
 
 

หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 
Section 6 Improvement Plan 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ที่ผ่านมา 
1.   Progress in Teaching Improvements as Proposed in the Previous Report 
     ระบุแผนการปรับปรุงทีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตามแผน 
ถ้าไม่ได้ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบรูณ์ให้ระบุเหตุผล  
     Specify improvement plan proposed in the previous academic year and explain the 
outcome of the plan implementation.  If not implemented or not completed, give reasons. 
 
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่

ผ่านมา 
Improvement Plan Proposed in the Previous 

Academic Year 

ผลการด าเนินการ 
Implementation Outcome 

  
  
 
๒.  การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา   
2.  Other Implementation of Course Improvements  
     อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้
อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นต้น 
      Explain briefly the improvement actions such as teaching adjustments in this semester 
and the use of new teaching devices.     
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 ๑๐ 

……………………………………………………………………………………………….…………..………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….…………..………………………………………. 
 
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  
3.  Improvement Plan Proposed for the Next Academic Year  
    ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 
    Propose the plan, timeline and the responsible persons. 
 

กิจกรรมที่ต้องการ 
Required Activity 

วันสิ้นสุดกิจกรรม 
Date of Completion 

ผู้รับผิดชอบ 
Responsible Person 

   
   
 
 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.  Course Coordinator’s Suggestion to the Lecturers Responsible for the Program 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 
Name of Course Coordinator 
 
ลงชื่อ..................................................  วันที่รายงาน ................................................... .......... 
Signature…………………………………………….  Report Date………………………………………………. 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………….. 
Name of the Program Director 
 
ลงชื่อ..................................................  วันที่รับรายงาน ......................................................... 
Signature ………………………………………..    Report Date……………………………………………… 


