
แบบ มคอ. 5 รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

คณะ/ สาขาวิชา สาขาวิชารัฐะปรศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

                    รหัสวิชา  608 201  ภาษาองักฤษสาํหรับรัฐประศาสนศาสตร์  

                                                            (English for Public Administration) 

2. จํานวนหน่วยกติ 

                    (3) (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

                     หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต 

                      หมวดวิชาบงัคบั (ไม่นบัหน่วยกิต) 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (section) 

                  (1) อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ผศ. ดร. อนุวตั กระสังข ์

      (2) อาจารยผ์ูส้อน รศ  .ดร . สุรินทร์ นิยมางกรู 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน 

                   ภาคการศึกษาท่ี 2 /25 62  ชั้นปีท่ี  1 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้ (ถ้ามี) 

                                    ไม่มี 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  (ถ้ามี) 

                                    ไม่มี 

8.  สถานท่ีเรียน 

                  อาคารเรียนรวม โซน บี ชั้น 5 มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

9.  วนัท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

                  12 ธนัวาคม 2559 
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

 

หัวข้อ 

จํานวนช่ัวโมง

ตามแผนการ

สอน 

จํานวน

ช่ัวโมงท่ี

สอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง

ต่างจากแผนการสอนหากมี

ความแตกต่างเกนิ 25% 

 1. แนะนําวิธีการเรียนการสอนและการ

เตรียมพร้อมก่อนการเรียน, Introduction 

(Listening, Speaking, Reading, Writing) 

3 3  

2.-3. Introduction to public Administration 

     -Meaning 

     -Evolution 

    -Paradigm 

    -Management Principle 

6 6  

4.-5. MCU: a Public Organization 

         -Foundation of MC 

         -Chronology of MCU 

         -MCU Management 

         -MCU as a Sangha University 

         -MCU Academic Services 

6 6  

6.-7. Public Policy 

        -Meaning 

        -Policy Process 

        -Policy Implementation 

         -Policy Evaluation 

6 6  

8. สอบกลางภาค 3   

9.-10. Politics an Administration 

         -Meaning 

        -State 

        -Institute 

        -Regime 

6 6  

11.-12. Organization Theory 

             -Meaning 

6 6  
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            -Types of Organization 

           -Organization Management 

           -Leadership 

13.-14. Human Resource Management 

           -Meaning 

           -Human Resource Planning 

          -Management Process 

          -Human Resource Development 

6 6  

15.-16. Modern Public Management 

          -Concept 

            -Principles (Re-engineering,    

              Benchmarking, TQM, Balanced  

              Scorecard, SWOT Analysis, etc.)  

6 6  

17. สอบปลายภาค 3 3  

2.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผนค 

                                 ไม่มี 

หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้ามี) 

นัยสําคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ไม่ม ี ไม่ม ี  

3. ประสิทธผิลของวิธีสอนท่ีทําให้เกดิผลการเรียนรู้ตามท่ีระบใุนรายละเอยีดของรายวชิา  

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุใน

รายละเอยีดรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธีสอน  (ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม -บรรยายพร้อมยกตวัอยา่ง

กรณีศึกษา 

-กาํนหดให้นิสิตหาตวัอยา่งท่ี

เก่ียวขอ้งโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญั 

-อภิปรายกลุ่มโดยสอดแทรก

คุณธรรมและจริยธรรม 

-จดัทาํแบบฝึกหดัในแต่ละ

บทเรียน 

      การให้นิสิตแสดงความคิดเห็นต่อ

กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

คุณธรรมและจริยธรรม นิสินบางส่วน

ใชเ้วลาค่อนขา้งมาก ทาํให้นิสิตเขา้ใจ

และเขา้ถึงคุณธรรมและจริยธรรม ไดไ้ม่

ดีเท่ากบัยกตวัอยา่ง 
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ความรู้ -บรรยาย อภิปราย และฝึก

ปฏิบติั 

-ใหนิ้สิตจดัทาํรายงาน 

-ใหนิ้สิตวิเคราะห์กรณีศึกษา 

-มอยหมายใหนิ้สิตคน้ควา้

ตวัอยา่งการบริหารองคก์าร

เพ่ือนาํมาวิเคราะห ์

   

ทกัษะทางปัญญา 

 

-มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์

กรณีศึกษาและนาํเสนอเป็น

รายงาน 

-อภิปรายในชั้นเรียน 

   

ทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

-จดักิจกรรมกลุ่มโดยเนน้

ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยร่วมกนั

วิเคราะห์กรณีศึกษาและ

นาํเสนอเป็นรายงาน 

   

ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การส่ือสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ใหนิ้สิตร่วมกนัรวบรวม

ขอ้มูลและนาํมาวิเคราะห์ทาง

สถิติ และนาํเสนองานเป็น

กลุ่ม 

   

4. ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

               วิธีการสอนตอ้งเนน้ใหนิ้สิตไดป้ฏิบติัจริงและฝึกหดัแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น  โดยใหนิ้สิตจดัทาํ

แบบฝึกหดัท่ีมีเง่ือนไขและปัญหาต่างๆ กนั จดัใหมี้ส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อประหยดัเวลาในการ

สอน ทั้งน้ีเพราะใหนิ้สิตไดเ้ขา้ใจไดดี้ยิง่ขึ้นเน่ืองจากมีเน้ือหาจาํนวนมาก 

 

หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                                                                       44         คน 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                31           คน 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                   31                   คน 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ช่วงคะแนน เกรด (ระดับคะแนน) จํานวน ร้อยละ 

80 - 100 ผา่น (P, S) 31 100.00 

< 80 ไม่ผา่น  (U)  0 0 

 รวม (ท่ีคงอยู)่ 31 100.00 
 

5. ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกต ิ (ถ้ามี)  

       -นิสิตบางส่วนติดภารกิจการงานท่ีไม่สามารถมาเขา้เรียนไดต้ลอดเวลา จึงทาํใหไ้ม่มีส่วนร่วม

กิจกรรมในชั้นเรียนและไม่ไดท้าํแบบฝึกหดัส่งตามกาํหนด  จึงทาํใหข้าดความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอน 

6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกาํหนดไว้ในรายละเอยีดรายวิชา 

                                    ไม่มี 

6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านกาํหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

                                   ไม่มี ไม่มี 

6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  (ถ้ามี) 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 

                                    ไม่มี ไม่มี 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

       ประเมินผลท่ีไดรั้บจากงาน การปกิบติั และ

ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 

นิสิตท่ีรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายจะมีความรู้

และความเขา้ใจ สามารถแสดงความคิดเห็นถึง

สถานการณ์ท่ีประสบได ้
 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
 

1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน

การสอน  (ถ้าม)ี 

ผลกระทบ 

 

        -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่ทนัสมยั 

        -อินเตอร์เนตมีความล่าชา้ 

-ทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกในการเรียนการสอน 
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 

 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  

    1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ระดบัความพงึพอใจของนกัศึกษาจาํนวน 31 รูป/คน จากทั้งหมด 31 รูป/คน  

โดยเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ ์ดี 

    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

                                      ไม่มี 

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  

     2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนิสิต และจากการประเมินผลการเรียน พบวา่ กลุ่มนิสิตท่ี

เขา้เรียนสมํ่าเสมอและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน จะทาํคะแนนสอบไดดี้กวา่นิสิตท่ีขาดเรียนบ่อยและไม่ไดมี้

ส่วนร่วมในการเรียนการสอน  
     2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 

              แนะนาํใหนิ้สิตเห็นประโยชน์ของการเขา้เรียนอยา่งสมํ่าเสมอและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/        
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

ไม่มี ไม่มี 

 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ประชุมอาจารยผ์ูส้อนเพื่อรับทราบรายละเอียดและผลการประเมินรายวิชาท่ีผา่นมา ตลอดจนแจง้

แผนการดาํเนิการในภาคการศึกษาต่อไป 
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กาํหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
     จดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้หเ้หมาะสม

กบัเน้ือหากบัรายวิชาท่ีจะสอน 

ก่อนการเปิดสอนอยา่ง

นอ้ย 2 สัปดาห 

อาจารยผ์ูส้อน 
 

4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

ไม่มี 

 
     

                                                       ลงชื่อ                                      ผูส้อน/ผูร้ายงาน      

                                                               (รองศาสตราจารย ์ดร. สุรนิทร ์นิยมางกูร) 

                                                                     ……….. / ………..… / …………. 

 

         ลงชื่อ                                        ผูร้บัผดิชอบ 

                                                               (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อนุวตั กระสงัข)์ 

                                                                    ……….. / ………..… / …………. 
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ประเมินคุณภาพการสอน 

ประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 

     คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2560 

          วิชา 608 201 ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์                                             
                                               ช่ืออาจารย์ รองศาสตราจารย ์ดร .สุรินทร์ นิยมางกูร  อาจารย์ผู้สอน 
                                             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุวัติ กระสังข์ อาจารยผู์รั้บผิดชอบ 

                                                                    ช้ันปีที่   1  สาขาวิชา    รัฐประศาสนศาสตร์ 

 ความคิดเห็นของนกัศึกษา จาํนวน 31 รูป/คน (คิดเป็นร้อยละ 96.97 จากผูน้กัศึกษาท่ีมีอยูท่ั้งหมด 33 รูป/คน)  

 รายการ X  S.D. ระดบั 

1 ข้อมูลการสอนของอาจารย์    

 1.1 มีการช้ีแจงวตัถุประสงค ์และเน้ือหาในรายวิชาตาม มคอ.3 ไดอ้ยา่งชดัเจน 4.75 .440 ดี 

 1.2 มีการช้ีแจงเกณฑก์ารวดั และประเมินผลการเรียนการสอนอยา่งชดัเจน 4.66 .483 ดี 

 1.3 มีเอกสารประกอบการสอน /คาํบรรยายเป็นชีท ) Power point  (ตาม มคอ. 3 4.69 .535 ดี 

 1.4 มีการแนะนาํคน้ควา้ตาํรา /หนงัสือ/เอกสารวิชาการฯจากแหล่งคน้ควา้  4.50 .672 ดี 

 1.5 มีเน้ือหาท่ีใชส้อนอยา่งทนัสมยั และประยกุตเ์ขา้กบัเหตุการณ์ปัจจุบนัได ้ 4.59 .560 ดี 

 1.6 การเขา้สอนตรงเวลา และใชเ้วลาสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 4.78 .420 ดี 

 1.7 การใชส่ื้อและอุปกรณ์การสอนอยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหาในรายวิชาฯ 4.66 .545 ดี 

 1.8 มีเทคนิคการสอนและการสร้างแรงจูงใจ ทาํให้นิสิตเขา้ใจเน้ือหาการสอนไดง่้าย 4.47 .761 ดี 

 1.9 มีการพฒันาบุคลิกภาพการสอนท่ีเหมาะสมกบับรรยากาศการเรียนการสอน 4.50 .622 ดี 

 1.10 เปิดโอกาสให้นิสิตแสดงความคิดเห็น และตอบขอ้ซกัถามไดอ้ยา่งชดัเจน 4.66 .483 ดี 

 1.11 ปริมาณท่ีให้นิสิตคน้ควา้ฯ มีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัเวลาเรียน 4.59 .560 ดี 

 1.12 ไดรั้บความรู้และประประสบการณ์จากอาจารยผู์ส้อนหลงัจากเรียนวิชาน้ี 4.62 .554 ดี 

         สรุปข้อมูลการสอนของอาจารย์ 4.62 .445 ดี 

2 ข้อมูลเก่ียวกับการผลเรียนรู้ของนิสิต    

 2.1 ผูส้อนมีความเป็นกนัเองกบันิสิต มีเมตตา ยติุธรรมและปราศจาคอคติ 4.72 .523 ดี 

 2.2 มีการสอนแทรกเน้ือหาเก่ียวกบัคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม 4.56 .564 ดี 

 2.3 มีการเรียนรู้หลกัการและทฤษฎีท่ีบูรณาการ และประยกุตค์วามรู้สู่การปฏิบติัฯ 4.44 .619 ดี 

 2.4 มีการติดตามความเปลี่ยนแปลงวิชาการสมยัใหม่เขา้กบัหลกัพุทธธรรม 4.44 .669 ดี 

 2.5 มีการสนบัสนุนให้นิสิตไดฝึ้กทกัษะการคิดเป็นระบบ /ใชวิ้จารณญาณ  4.59 .499 ดี 

 2.6 มีการสนบัสนุนให้นิสิตฝึกทกัษะทางปัญญา และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 4.59 .499 ดี 

 2.7 มีการกาํหนดให้นิสิตทาํงานเป็นทีม และมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นท่ีสร้างสรรค ์ 4.53 .621 ดี 

 2.8 ให้เขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งสร้างสรรค ์และสร้างองคก์รการเรียนรู้เป็นทีม 4.47 .621 ดี 

 2.9 นิสิตสามารถวิเคราะห์เชิงตวัเลข และการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพฯ 4.50 .568 ดี 

 2.10 นิสิตสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ประมวลผลการนาํเสนอผลฯ 4.66 .545 ดี 

 2.11 มีเสริมความรู้ /ประสบการณ์ภายนอกท่ีเก่ียวกบัวิชาเรียนให้กบันิสิต  4.59 .560 ดี 
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 2.12 มีการตรวจงานและช้ีแจงขอ้บกพร่องต่างๆ รวมทั้งส่ิงท่ีตอ้งพฒันา 4.72 .457 ดี 

          สรุปข้อมูลเก่ียวกับการผลเรียนรู้ของนิสิต 4.57 .460 ดี 

3 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนิสิต )ประเมินตนเอง(     

 3.1 นิสิตสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ อภิปรายและแสดงขอ้คิดเห็น 4.44 .669 ดี 

 3.2 นิสิตมีความรู้และเขา้ใจเน้ือหา ใฝ่รู้และติดตามความหนา้วิชาการ 4.41 .615 ดี 

 3.3 นิสิตมีความตรงต่อเวลาและสมํ่าเสมอในการเขา้ชั้นเรียนฯ เพ่ือการเรียนรู้ 4.59 .499 ดี 

 3.4 นิสิตมีสัมมาคารวะต่อพระอาจารย ์และคณาอาจารย ์รวมทั้งมีมารยาท 

ท่ีเหมาะสม 
4.75 .440 

ดี 

 3.5 นิสิตมีความสามารถนาํความรู้ภาคทฤษฎีไปสู่การปฏิบติัเพ่ือแกปั้ญหา 4.38 .660 ดี 

 3.6 นิสิตมีความสามารถในการเป็นผูน้าํและผูต้าม ร่วมมือแกปั้ญหาในกลุ่ม 4.53 .567 ดี 

 3.7 นิสิตนาํความรู้ไปพฒันาคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียงกบัชีวิต 4.47 .621 ดี 

 3.8 นิสิตสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไดดี้ขึ้น 4.59 .560 ดี 

 3.9 นิสิตสามารถคน้ควา้ทฤษฎีต่างๆ และแหล่งขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 4.56 .564 ดี 

 3.10 นิสิตสามารถนาํความรู้ /ประสบการณ์เพ่ิมคุณค่าให้ตวัเองมากขึ้น  4.59 .560 ดี 

    สรุปข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเรียนของนิสิต )ประเมินตนเอง(  4.53 .444 ดี 

4 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่เก้ือหนุนการเรียนการสอนในรายวิชา    

 4.1 สาขาวิชาฯ จดัรายวิชาเรียนไดเ้หมาะสม /สอดคลอ้งสถานการณ์ปัจจุบนั  4.66 .483 ดี 

 4.2 สาขาวิชาฯ จดัอาจารยผู์ส้อนท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญเก่ียวกบัรายวิชาท่ีสอน 4.66 .483 ดี 

 4.3 จาํนวนนิสิตเหมาะสม )15-25  (กบัรูปแบบการเรียนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ  4.56 .716 ดี 

 4.4 จดัห้องเรียนเหมาะสมกบัระดบั )ป เอก (มีแสงสว่าง อุณหภูมิ และบรรยากาศท่ีดี  4.56 .564 ดี 

 4.5 มีความพร้อม / เหมาะสมในส่ือการสอนและวสัดุอุปกรณ์เพ่ือการเรียนรู้  4.56 .619 ดี 

 4.6 มีความพร้อม /เหมาะสมของแหล่งคน้ควา้ขอ้มูลเพ่ือการอา้งอิงทางวิชาการ  4.50 .568 ดี 

 4.7 มีเอกสาร /ตาํรา/หนงัสือทั้งภาษไทยและภาษาต่างประเทศให้บริการนิสิต  4.62 .554 ดี 

 4.8 มีการศึกษาดูงานภายนอกหรือเชิญวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิมาเสริมความรู้ 4.53 .567 ดี 

 4.9 ผูบ้ริหาร /ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร/สาขาวิชาให้บริการ/ตอบปัญหาไดช้ดัเจน  4.69 .535 ดี 

 4.10 มีความพึงพอใจกบัผูบ้ริหาร /ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรฯสาขาวิชาในระดบัดี  4.69 .471 ดี 

    สรุปข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่เก้ือหนุนการเรียนการสอนในรายวิชา 4.60 .436 ดี 

                สรุปข้อมูลทุกด้าน 4.48 .403 ดี 



                                                                 10                                                     มคอ. 5 

                   ลงช่ือ:                                                            อาจารยผ์ูรั้บผืดชอบ  

                            (ผูช่้วยศาสตราจารย.์ ดร. อนุวตั กระสังข)์ 

                                   วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ...........     

 


	หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
	1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
	จำนวนชั่วโมงตามแผนการสอน
	ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
	จำนวนชั่วโมงที่สอนจริง
	หัวข้อ
	3
	3
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	3
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	3
	3
	2.  หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนค
	หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

