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แบบเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการตาม TQF 

มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 (Qualifications Framework) 
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รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 

(Program Specifications)  

รายงานผลการดําเนินการ

ของหลกัสูตร (มคอ.7) 

(Program Report) 

รายงานผลการดําเนินการ 

รายวชิา (มคอ.5) 

(Course Report) 

รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) 

(Course Specifications)  

 รายงานผลการดําเนินการ 

ประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) 

(Field Experience Report) 

รายละเอียดของประสบการณ  

ภาคสนาม(มคอ.4) 

(Field Experience Specifications) 

  



TQF ระดับสาขาวิชา  (มคอ1) 

 
รายละเอียดของหลกัสูตร  (มคอ2) 

รายละเอียดของรายวชิา   (มคอ3) 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (มคอ.4 ) 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) 

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  (มคอ.6 )  

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ภาควิชา 

คณะกรรมการจัดทํา 

หลักสูตร 

อาจารยผูสอน 
30วัน 

หลังสิ้นภาคการศึกษา 

  อาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตร 

  หัวหนาภาควชิา  

      60วันหลังส้ินภาคการศึกษา 

อาจารยผูสอน 

กอนเปดภาคเรียน 

กกอ.+ผูทรงคุณวุฒ ิ
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หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละ

รายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

(มคอ 5): รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (Course Report) 

รายงานเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน 

• ไดดําเนินการสอนเปนไปตามแผนท่ีวางไวหรือไม มีปญหาใดที่ทําใหสอน  

    ตามแผนไมได 

• จํานวนนักศึกษา(หลังเพ่ิมถอน)  

• ผลการเรียนของนักศึกษา  

• การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

• ขอเสนอแนะสําหรับการแกไขในการดําเนินการสอนครั้งตอไป 
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ตองทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ใหเสร็จเมื่อไหร 

          ตาม KPI ใน มคอ.2 : กําหนดใหจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวชิาใหเสร็จ  

          ภายใน 30 วัน หลังจากส้ินภาคการศึกษา  

การจัดทํามคอ. 5 และ มคอ. 6  

◈ อาจารยผูสอน/ผูท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบรายวิชาน้ันๆ 

◈ สอดคลองกับ มคอ.3/4 
•  รายงานวาไดจัดการเรียนการสอนการวัดผลเปนไปตามที่ระบุไวใน   

   มคอ.3 หรือไม  
•  มีปญหาใดท่ีทําใหสอนตามแผนไมได 

•  นักศึกษามีผลการเรียนเปนอยางไรบาง 

•  มีขอเสนอแนะสําหรับการแกไขในการดําเนินการสอนครั้งตอไป 
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1. มีการบันทึกปญหา อุปสรรค เปนลายลักษณอักษร 

2. มีการเสนอแนะแนวทางแกไขเพ่ือการพัฒนาในการสอนครั้งตอไป 

3. เปนตัวบงช้ีสําหรับการประกันคุณภาพหลกัสูตร 

4. ไดขอมูลใชเปนหลักฐานในการของบประมาณจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑได  

5. ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูสอน ผูสอนใหมจะมขีอมูลเดิม 

ประโยชนของ มคอ 5รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

มคอ 5 ตางจากการรายงานผลเดิมอยางไร 

การรายงานผลแบบเดิม มีเฉพาะสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา(หมวด 3)  
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หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบ กับ แผนการสอน 

หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดท่ี 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 

หมวดท่ี 6  แผนการปรับปรุง 

องคประกอบของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา(มคอ 5)  

ประกอบดวย 6 หมวด ดังน้ี 
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1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

2.  รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถาม)ี 

3.  อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

4.  ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

5.  สถานท่ีเรียน 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

Copy มาจาก มคอ. 3 
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หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

  ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 

  Copy มาจาก มคอ. 3 หมวด 5  
 

2.  หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 

  ใหระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอการเรียนรู

 ของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 

 

3.   ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

 ระบุวาวิธีสอนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

 มีประสิทธิผลหรือไม และปญหาของวิธีสอนท่ีใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

   Copy มาจาก มคอ. 3 หมวด 4 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

   เสนอการแกไขปญหาของวิธีสอน 
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หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมด กําหนดการเพิ่มถอน) 

2.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา 

3.  จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 

4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 

 ขอมูลขอ1-4 ไดมาจากการตัดเกรด ใบแนบเอกสารรายงานผลสอบที่สงใหภาควิชา 

5.  ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 

6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา (ถามี) 

     (ถามีตางจากมคอ.3 หมวด 5 ขอ 2 อยางไร) 

 6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดเวลาการ ประเมิน (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนพรอมเหตุผล ) 

 6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการ เรียนรู (ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนพรอมเหตุผล) 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ         
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1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

    ระบปุญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ 

• เชน  computer & LCD เกา 

• หองปฏิบัติการรอนมาก  อยูช้ัน 4 ไมมลีิฟท   

• เคร่ืองมอืไมเพียงพอ …. etc… 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
   ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และ ผลกระทบตอผลการเรียนรูของ  

   นักศึกษา 

• ประกาศคะแนนเกรดไมเปนไปตาม ปฏิทินการศึกษา 

• Internet ชามาก    
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1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

 1.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา*** 

  ระบุขอวิพากษท่ีสําคัญท้ังท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน 

  เชน สอนดี แต ขอสอบยากมาก เนื้อหามากเกินไป 

 1.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 *** 

  (***คณะใหเราดําเนินการอยูแลว) 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
 เชนมีการประเมินรายวิชาโดยการสังเกตุการสอนของผูรวมสอน 

 2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

  ระบุขอวิพากษท่ีสําคัญท้ังท่ีเปนจุดแขง็และจดุออน 

 2.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

หมวดท่ี 5  การประเมนิรายวิชา 
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1.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอใน  

     รายงาน/รายวิชาครั้งที่ผานมา 

2.  การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

 ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาท่ีควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ 

 (ขอ1-3 *คณะใหเราดําเนินการทําแลวแตอยูในรูปแบบอื่น ) 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบ 

     หลกัสูตร 

 อาจารยผูสอนเสนอความเห็นตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  เชน 

  ลดจํานวนการทําปฏิบัติการ ...... ใชส่ือการสอนรูปแบบอ่ืน 

 

หมวดท่ี 6  แผนการปรับปรุง 

ขอมูลจากหมวด 5-6 นี้ใชเปนหลักฐานในการของบประมาณจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑได 
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 ผลการเรียนรู   วิธีสอน   วิธีการประเมิน 

 แผนการสอน   ประสิทธิภาพของกลยุทธการเรียนการสอนที่ทําให
         เกิดผลการเรียนรู 

 การประเมิน    โดยนกัศึกษา 

                 โดยวิธีอ่ืน 

 ผลกระทบจาก   ทรัพยากร 

     การบริหาร 

มคอ. 5 จะเชื่อมโยงกับ มคอ. 3ในประเด็นตอไปน้ี 

มคอ.3 หมวดท่ี 5             มคอ. 5 หมวดท่ี 2 ขอ 1 

มคอ. 3 หมวด 4         มคอ. 5 หมวดท่ี 2 ขอ 3 



 

 คําถาม 
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1 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  

(มคอ. ๕) 



2 

ประกอบดวย 6 หมวด ดังน้ี 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 



3 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา 

 พระราชวงัสนามจันทร คณะวทิยาศาสตร ภาควชิาเคมี 



4 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

513250  Organic Chemistry  

2.   รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถามี)   

            513102 เคมีท่ัวไป 2 

3.   อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมเรียน  (section) 

                         อาจารย ดร.นฤมล เผือกขาว 

            อาจารยมูฮําหมัด นิยมเดชา 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 

               ภาคการศึกษาที่  1  ปการศึกษา 2555 

5. สถานท่ีเรียน (ใหระบุสถานท่ีในกรณีท่ีไมเปดสอนในท่ีตัง้หลักของสถาบันหรือเปดสอนหลายวิทยาเขต) 

                         คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลโดยทัว่ไปของรายวชิา 

(copy จาก มคอ 3 หมวด 1) 



5 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง

ตามแผนการสอน 

จํานวน

ชั่วโมงที่ได

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตาง

จากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน 25% 

1.  

2.     

3.     

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทยีบกับ
แผนการสอน 

นําขอมูลจาก รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มาใชโดยเปรียบเทียบกับขอมูลจากการปฏิบัติจริง 

( หัวขอ copy จาก มคอ.3 หมวด5 ) 

1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
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หัวขอที่ทําการสอนไมครอบคลุม

ทั้งหมดหรือไมไดสอน (ถามี) 
ผลตอผลการเรียนรูของ

รายวชิานี้ 

วิธีแกไข 

 

 

 

2.  การสอนท่ีไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 

 ใหระบุหัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผนและพิจารณานัยสําคัญของหัวขอ

ตอการเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
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3. ประสิทธิผลของกลยุทธการเรียนการสอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุ

ในรายละเอียดของรายวิชา  

 

ผลการเรียนรู 

กลยุทธการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดรายวิชา*** 

ประสิทธิ

ผล 

ปญหาของวิธีการสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

มี ไมมี 

1.คณุธรรม 

จริยธรรม 

1............................................... / 

2. ……………………………. 

3. ……………………………. 

(ระบุวาวิธีสอนเพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดาน 5 ดานตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 

มคอ 3 หมวด 4 มีประสิทธิผลหรือไม ระบุปญหาของวิธีสอนท่ีใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน

การแกไข) 

*** copy จาก มคอ 3 หมวด 4 ขอ 1.2 
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ผลการเรียนรู  

กลยุทธการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดรายวิชา*** 
ประสิทธิผล ปญหาของวิธีการสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะในการ

แกไข มี ไมมี 

2. ความรู 

*** copy จาก มคอ 3 หมวด 4 ขอ 2.2 
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3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. 5 ทักษะการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายงานใหครบผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน 
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4.   ขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การปรับปรุงกลยุทธการ

สอน ซึ่งมีผลตอการประเมินตามตารางในหัวขอ 3 หมวดท่ี 2 

          ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงไดจากปญหาท่ีพบในขอ 3 

 

eg. ใชวธิกีารสอนแบบเดิม แตปรับปรุงคุณภาพในการจดัการกระบวนการเรียนรูของ

นักศึกษา ปรับเน้ือหาใหเหมาะสมกับเวลา 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

1.  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ……..คน (ณ วันหมด กําหนดการเพ่ิมถอน) 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  ….. คน (ดูใบเซ็นชื่อเขาสอบ) 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)   –   คน 

4. การกระจายของลําดับคะแนน (เกรด) 



12 

ระดบัคะแนน ชวงคะแนน** จํานวน คิดเปนรอยละ 

 

A 

B+ 

B 

C+ 

C 

D+ 

D 

F 

ไมนบัหนวยกิต (AU) 

รอการประเมินผล (I) 

ถอน (W) 

การกระจายของลําดับคะแนน 

เหมือนใบสรุปพรอมสง
เกรด 

** นฤมลเพิ่มเองเพื่อความสมบูรณ 
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5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถาม)ี 

นักศึกษาที่เรียนไมเปนไปตามแผนการเรียนปกติ ไมสนใจเรียน ไมทําแบบฝกหัด 

ทําใหไดคะแนนสอบนอย การกระจายของคะแนนดิบกวางมาก (87.7- 2.5 และ 

mean = 44)  

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินทีก่าํหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

    6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกําหนดสัดสวนการวัดและการประเมินผล 

 ไมมี 

    6.2 ความคลาดเคล่ือนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)  

  ไมมี 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 (ใหอางอิงจากที่เขียนไวใน มคอ. 2 และ 3) 

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 

ผูประสานงานสาขาฯ ของภาควิชา ตรวจ

ความสอดคลองของขอสอบกลางภาคและ

ขอสอบปลายภาค กับผลการเรียนรูที่

กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา และ

ตรวจความเหมาะสมของการใหคาระดับ

(เกรด) 

ขอสอบสอดคลองและครอบคลุมผลการเรียนรู

ที่กําหนดไว สวนการใหคาระดับ(เกรด) มี

ความถูกตองเหมาะสม 

ตัวอยาง 

•  พิสูจนโดยบุคคลอื่นวา นักศึกษามีผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในรายละเอียด 

   ของรายวิชาและระดับคะแนนที่ไดแสดงถึงระดับผลการเรียนรูที่เกิดข้ึนจริง 

 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
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4.1  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

1. ปญหาในการใชแหลงทรัพยากร

ประกอบการเรียน (ถามี)    
มีเคร่ืองมือไมเพียงพอ............... 

1. ผลกระทบ 
ใหตองแบงนักศึกษาออกปนหลายกลุม ตองจัด 

สอนนอกเวลา 

หมวดที่ 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนนิการ 

4.2 ประเด็นดานการบริหารและองคกร (ถามี)  

1. ประเด็นดานการบริหาร 

1. ปญหาดานการบริหาร 

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

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา  

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

2. ปญหาดานองคกร 

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

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา  

................................................... 
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวชิา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต/นักศึกษา (แนบเอกสาร) 

คะแนนเฉล่ียผลการประเมิน ......จากคะแนนเต็ม 5 

1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1 

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

จุดแข็ง - 

จุดออน –  

สําหรับจุดออน- ผูสอน ไดสอนตามทีกํ่าหนดใน คําอธิบายรายวิชา 

       จากการใหผูรวมสอน ประเมินขอสอบ พบวาขอสอบมีมาตรฐาน 

นักศึกษาควรจัดแบงเวลานอกหองเรียน เพื่อศึกษาเพิ่มเติมรายละเอียดจาก เอกสารอางอิง  

ไมใชจากเอกสารคําสอนประกอบการบรรยายเพียงอยางเดียว 

รอขอมูลจากคณะ 

เห็นดวย/ไมเห็นดวยกับผลการประเมิน 

ขอสอบท้ังยากและเยอะ    เรียนมากกวามหา’ลัยอื่น 
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2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวธิอีืน่***  

ใหผูรวมสอน ประเมินขอสอบ  

 2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

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

2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1 

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

*** แลวแตละสาขาวิชา  
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หมวดที่ 6 แผนการปรบัปรงุ 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ 

ปการศึกษาท่ีผานมา++ 

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

ผลการดําเนินการ 
(ระบุกิจกรรมตามแผน ที่ไดดําเนินการวาสงผล

อยางไร และถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบรูณ 

ใหระบุเหตุผลประกอบ) 

1.ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน

รายวิชา(มคอ.5) ท่ีผานมา 

++ ปน้ีทําเปนคร้ังแรกไมตองใส 

2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ประชุมอาจารยผูสอนเพ่ือรับทราบรายละเอียดของรายวิชาและผลประเมินใน

ปการศึกษาทีผ่านมา ตลอดจนแผนการดําเนินการปรับปรุงรายวิชาในป

การศึกษานี ้
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กิจกรรมที่ตองการ วันส้ินสุดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. .............................. กอนเปดภาคการศึกษา 2 

สัปดาห 

ดร. ........................... 

3. แผนการปรับปรุงรายวิชาสําหรับภาคเรียน/ปการศึกษาตอไป 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา เสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

#  ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ ............... 

##  ภาควิชาอาจจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากขึ้น เชน จัดช่ัวโมงทํา

แบบฝกหัดนอกเวลาเรียนเพ่ือเปนการรักษามาตรฐานคุณภาพของนักศึกษา 
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เสร็จแลวคะ 
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