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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ 
    ภาควิชา [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
     [คลิกพิมพ์]  
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
    [คลิกพิมพ์]  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน 
     [คลิกพิมพ์]  
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
     ภาคการศึกษาที่ [คลิกพิมพ์]  
     ปีการศึกษา [คลิกพิมพ์]  
5. สถานที่เรียน (ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน)   
     [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
 
 

จ านวน 
ชั่วโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 
ชั่วโมงที่ได้ 
สอนจริง 

ระบเุหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 

ตามแผน (ถ้ามี) 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้าม)ี 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
มี ไม่มี  

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ]์  
 

[คลิกพิมพ]์  
 [คลิกพิมพ์]  

 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ]์  
 

[คลิกพิมพ]์  
 [คลิกพิมพ์]  

 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ]์  
 

[คลิกพิมพ]์  
 [คลิกพิมพ์]  

 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ]์  
 

[คลิกพิมพ]์  
 [คลิกพิมพ์]  

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน (ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหา                            

ที่พบในข้อ 3) 
     [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
    (ณ วันหมดก าหนดการเพ่ิมถอน ) 
     [คลิกพิมพ์] คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
    (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชานี้) 
     [คลิกพิมพ์] คน 
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    
     [คลิกพิมพ์] คน 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 

A [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
B+ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
B [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

C+ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
C [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

D+ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
D [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
F [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

ไม่นับหน่วยกิต (AU) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
     [คลิกพิมพ์]  
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดสัดส่วนการวัดและการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
    6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 
                 [คลิกพิมพ์]  
    1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
                 [คลิกพิมพ์]  
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
    2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน (ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน) 
                 [คลิกพิมพ์]  
    2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
                 [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ  
(ถ้าไม่ได้ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
2. การด าเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
      [คลิกพิมพ์]  
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      [คลิกพิมพ์]  
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:........................................................................................................ ..... 
 ลงชื่อ.............................................................วันที่รายงาน................................................... ..... 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร:....................................................................................................... ...... 
 ลงชื่อ.......................................................วนัท่ีรายงาน................................................... 


