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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยนครพนม   

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
หมวดที่  1  ขัอมูลโดยท่ัวไป 

 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา    

30201227 ชื่อรายวิชา การออกแบบระบบไฟฟ้า 
 ชื่อรายวิชา  Electrical System Design 
 

2.  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (Pre-requisite) 
      ไม่มี 
      มี รายวิชาดังนี้ 

การวิคราะห์ระบบไฟฟ้าก าลัง  (Electrical Power System Analysis) 
 

3.  อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
อาจารย์ผู้สอน  นายสิทธิชัย    เสนรัตน์ 

           กลุ่มเรียน (Section) ที่  1  จากจ านวนทั้งหมด  1 กลุ่มเรียน 
 

4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
          ภาคการศึกษาที่  ๑  ปีการศึกษา 2558 
 
5.  สถานที่เรียน  
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หมวดที่  2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
 

สัปดา
ห์ 
ที ่

แผนการสอน 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อที่สอน 
ตามแผนการสอน 

สอนจริง 
(ชั่วโมง) 

เหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 3  แนะน าการเรียน การ

ประเมินและ 
การวัดผล 
1. แนวคิดการ
ออกแบบขั้นมูลฐาน 
1.1 ผังการจ่ายก าลัง 
1.1.1 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้า 
1.1.2 การจ่ายไฟฟ้า
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า 
1.1.3 การจัดวงจร
การจ่ายไฟฟ้า 

3   

2 3  1. แนวคิดการ
ออกแบบขั้นมูลฐาน 
1.2 ข้อก าหนดและ
มาตรฐานการตดิตั้ง
ระบบไฟฟ้า 
1.2.1 นิยามและ
ข้อก าหนดทั่วไป 
1.2.2 มาตรฐาน
สายไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

3   

3 3  2. การออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
2.1  สายไฟฟ้าและ
เคเบิล 
2.1.1 ส่วนประกอบ
ของสายไฟฟ้า 
2.1.2 สายไฟฟ้า
แรงดันสูง 
2.1.3 สายไฟฟ้า
แรงดันต่ า 
2.1.4 การเลือก
สายไฟฟ้าที่เหมาะสม 

3   
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4 3  2. การออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
2.2  ทางเดินสาย 
2.2.1 ข้อก าหนด
ทั่วไปส าหรับการ
เดินสาย 
2.2.2 วิธีการเดินสาย 

3   

5 3  2. การออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
2.3  อุปกรณ์ไฟฟ้า
และเครื่องส าเร็จ 
2.3.1 อุปกรณ์ไฟฟ้า
ในระบบแรงดันปาน
กลาง 
2.3.2 อุปกรณ์ไฟฟ้า
ในระบบแรงดันต่ า 

3   

6 3  2. การออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
2.4  ระบบต่อลงดิน
ส าหรับการตดิตั้งทาง
ไฟฟ้า 
2.4.1 ชนิดของการต่อ
ลงดินส าหรับสาย
ภายในอาคาร 
2.4.2 วิธีการต่อลงดิน
ส าหรับสายภายใน
อาคาร 
2.4.3 การก าหนด
ชนิดและขนาดของสาย
ดิน 

3   

7 3  2. การออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
2.5  การออกแบบ
วงจรแสงสว่างและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
2.5.1 โหลดไฟฟ้า 
2.5.2 การค านวณ
โหลดในวงจรย่อย สาย
ป้อนและสายเมน 

3   

8   2. การออกแบบและ
ติดตั้งระบบไฟฟ้า 
2.5  การออกแบบ
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วงจรแสงสว่างและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า 
2.5.3 การก าหนด
โหลด 
2.5.4 การจัดท า
ตารางโหลด 
2.5.5 การเขียนแบบ
ไฟฟ้า 

9 สอบกลางภาค 

10 3  3. การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลังและการ
ออกแบบวงจรชุดตัว
เก็บประจ ุ
3.1  การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลัง 
3.1.1 ความเข้าใจ
เรื่องอัตราค่าไฟฟ้า 
3.1.2 สามเหลี่ยม
ก าลังไฟฟ้า 
3.1.3 ค่าตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้า 
3.1.4 การปรับปรุง
ตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้า 
2.5.5 ประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการปรับปรุง
ตัวประกอบ
ก าลังไฟฟ้า 

3   

11 3  3. การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลังและการ
ออกแบบวงจรชุดตัว
เก็บประจ ุ
3.2  การออกแบบ
วงจรชุดตัวเก็บประจ ุ
3.2.1 การผลติ
พลังงานไฟฟ้าของไทย 
3.2.2 การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลังด้วยคา
ปาซิเตอร์แรงดันต่ า 
3.2.3 การควบคุมคา
ปาร์ซิเตอร์แบบ
อัตโนมัต ิ

3   
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3.2.4 การหาขนาด
อุปกรณ์ส าหรับคาปาซิ
เตอร ์
3.2.5 ขนาดพิกัดรวม
ของคาปาซิเตอร์ใน
ระบบไฟฟ้า 
3.2.6 ฮาร์โมนิกส์กับ
การปรับปรุงตัว
ประกอบก าลัง 

12 3  4. การป้องกันการเกิด
กระแสลัดวงจรไฟฟ้า 
4.1  การค านวณวงจร
ลัดด้านแรงต่ า 
4.1.1 พื้นฐานเบื้องต้น
ในการค านวณหา
ค่ากระแสลดัวงจร 
4.1.2 การค านวณหา
กระแสลัดวงจร 

3   

13 3  4. การป้องกันการเกิด
กระแสลัดวงจรไฟฟ้า 
4.2  การจัด
ความสัมพันธ์ของ
อุปกรณ์ป้องกัน 
4.2.1 ลักษณะสมบตัิ
ของอุปกรณ์ป้องกัน 
4.2.2 การป้องกัน
กระแสผิดพร่องลงดิน 

3   

14 3  5. การออกแบบวงจร
มอเตอร ์
5.1  วงจรมอเตอร ์
5.1.1 ส่วนประกอบ
ของวงจรมอเตอร์   
5.1.2 การป้องกัน
วงจรมอเตอร์   
5.2  วงจรควบคุม
มอเตอร ์
5.2.1 เครื่องควบคุม
มอเตอร์   
5.2.2 วงจรสายป้อน
ส าหรับมอเตอร์   

3   

15 3  6. ระบบก าลังไฟฟ้า
ฉุกเฉิน 

3   
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6.1  เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าส ารอง 
6.1.1 เครื่องต้น
ก าลังไฟฟ้า   
6.1.2 เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า 
6.1.3 แผงควบคุม 
6.1.4 สวิตช์
สับเปลี่ยน 

16 3  6. ระบบก าลังไฟฟ้า
ฉุกเฉิน 
6.2  การติดตั้งชุด
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน 
6.2.1 สถานท่ีติดตั้ง
และฐานตดิตั้ง 
6.2.2 การระบาย
ความร้อนและระบาย
อากาศ 
6.2.3 ระบบไอเสีย 
6.2.4 ระบบน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
6.2.5 การควบคุม
เสียงรบกวน 
6.2.6 ไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉินและป้าย
ทางออกฉุกเฉิน 

3   

17 สอบปลายภาค 
หมายเหตุ : 
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
 

สัปดาห์ 
ที ่

แผนการสอน 
(ชั่วโมง) 

หัวข้อที่สอน 
ตามแผนการสอน 

หัวข้อที่สอนจริง
ไม่ครอบคลุม  

เหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1   ระบรุายละเอียด

หัวข้อ 
ที่สอนในสัปดาห์นั้น  

ครอบคลุม 
หรือไม่

ครอบคลุม 

ระบุเฉพาะกรณีท่ีไม่
ครอบคลุม 
(ดูด้านล่าง) 

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

หมายเหตุ : 
หากหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมมีนัยส าคัญต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาต้องบอกแนวทางท่ีได้ชดเชย 

อาทิ มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและจัดส่งรายงาน น าเสนอรายกลุ่ม อภิปรายร่วมกัน 
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3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

การเรียนรู้ด้าน : คุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผล

ของ 
การสอนโดยวิธี

นี้ 

ปัญหาของ 
วิธีสอนที่ใช้ (ถ้า

มี)  

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

1) เข้าใจและ
ซาบซึ้งใน
วัฒนธรรมไทย 
ซื่อสัตย์สุจริต 

แต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 

มี นักศึกษาบางคน
ยังแต่งกายไม่ถูก
ระเบียบ 

เอาใจใส่  กวดขัน
การแต่งกายของ
นักศึกษา 

2) มีวินัย  ตรงต่อ
เวลา 

เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน มี - - 

3) สามารถ
วิเคราะห์
ประเมินผล
กระทบจาก
การใช้ความรู้
ทางด้าน
วิศวกรรม 

อธิบายประโยชน์
ของวิชานี้ต่อองค์กร
อ่ืน ๆ  

มี นักศึกษายังไม่รู้
ประโยชน์ของวิชา

นี้ 

อธิบายให้
นักศึกษาเห็นการ
ประยุกต์ใช้งาน

ของวิชานี้ 

4) มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

บรรยายสอดแทรก
คุณธรรม  จริยธรรม 

มี - - 
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การเรียนรู้ด้าน : ความรู้  
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผล

ของ 
การสอนโดยวิธี

นี้ 

ปัญหาของ 
วิธีสอนที่ใช้ (ถ้า

มี)  

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

1)  มีความรู้ความ
เข้าใจทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
พ้ืนฐาน 

อธิบายการแก้ปัญหา
ที่เก่ียวกับวิชานี้โดย
ใช้พื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

มี 
 

นักศึกษามีพ้ืนฐาน
ยังไมม่ากพอ 

ทบทวนความรู้ให้
นักศึกษา 

2) มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการที่ส าคัญ
ในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ 

อธิบายหลักการที่
ส าคัญ 

มี - - 

3) สามารถบูรณา
การความรู้ได้ 
 

การน าวิชานี้ไป
ประยุกต์ใช้ 
 

มี นักศึกษายังไม่
สามารถบูรณาการ

ความรู้ได้ 

อธิบายและ
ยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติม 

4) สามารถ
วิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาได้ 

ยกตัวอย่างโจทย์และ
วิธีการแก้ปัญหา
โจทย์ 

มี - - 

5) สามารถใช้
ความรู้และทักษะ
ในสาขาวิชาของ
ตน 

ยกตัวอย่างโจทย์และ
วิธีการแก้ปัญหา
โจทย์ 

มี - - 
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การเรียนรู้ด้าน : ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผล

ของ 
การสอนโดยวิธี

นี้ 

ปัญหาของ 
วิธีสอนที่ใช้ (ถ้า

มี)  

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

1) มีความคิด
อย่างมีวิจารณ 
ญาณทีดี 

ยกตัวอย่างการ
แก้ปัญหาโจทย์ทาง
วิศวกรรม 

มี - - 

2) สามารถ
รวบรวม 
ศึกษา 
วิเคราะห์
ประเดน็
ปัญหาได้ 

ยกตัวอย่างการ
แก้ปัญหาโจทย์ทาง
วิศวกรรม 

มี นักศึกษายังไม่
สามารถวิเคราะห์

ปัญหาได้
ครอบคลุมพอ 

ยกตัวอย่างและ
อธิบายเพิ่มเติม
ให้แก่นักศึกษา 

3) สามารถคิด 
วิเคราะห์ 
แก้ไขปัญหา
ด้านวิศวกรรม
ได้อย่างมี
ระบบ 

ยกตัวอย่างการ
แก้ปัญหาโจทย์ทาง
วิศวกรรม 

มี นักศึกษายังไม่
สามารถวิเคราะห์
ปัญหาได้อย่างเป็น

ระบบ 

ยกตัวอย่างและ
อธิบายเพิ่มเติม
ให้แก่นักศึกษา 

4)  มีจินตนาการ
และความ
ยืดหยุ่น 

ยกตัวอย่างการ
แก้ปัญหาโจทย์ทาง
วิศวกรรม 

มี - - 

5) สามารถสืบค้น
ข้อมูลเพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 

ยกตัวอย่างการ
แก้ปัญหาโจทย์ทาง
วิศวกรรม 

มี นักศึกษาค้นหา
ข้อมูลได้ 

ไมล่ะเอียดพอ 

เพ่ิมเติมข้อมูลที่
ขาดไปให้แก่
นักศึกษา 
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การเรียนรู้ด้าน : ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผล

ของ 
การสอนโดยวิธี

นี้ 

ปัญหาของ 
วิธีสอนที่ใช้ (ถ้า

มี)  

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

1) สามารถ
วางแผนและ
รับผิดชอบใน
การพัฒนาการ
เรียนรู้ของ
ตนเอง 

ก าหนดโจทย์และให้
จับกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาโจทย์อย่าง
เป็นระบบ 

มี - - 

2) รู้จักบทบาท 
หน้าที่ และมี
ความ
รับผิดชอบใน
การท างาน
ตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

ก าหนดโจทย์และให้
จับกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาโจทย์อย่าง
เป็นระบบ 

มี - - 

3) มีจิตส านึก
ความ
รับผิดชอบ
ด้านความ
ปลอดภัยใน
การท างาน 

ก าหนดโจทย์และให้
จับกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาโจทย์อย่าง
เป็นระบบ 

มี นักศึกษายังไม่
ค่อยเอาใจใส่เรื่อง

ของความ
ปลอดภัย 

กวดขันเรื่องความ
ปลอดภัยในการ
ท างานให้แก่

นักศึกษา 
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การเรียนรู้ด้าน : ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผลของ 

การสอนโดยวิธีนี้ 
ปัญหาของ 

วิธีสอนที่ใช้ (ถ้า
มี)  

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

1)  สามารถ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสารได้ 

ก าหนดโจทย์และ
ให้จับกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาโจทย์
อย่างเป็นระบบ 

มี - - 

2) มีทักษะในการ
สื่อสารข้อมูล
ทั้งทางการพูด 
การเขียน  
และสัญลักษณ์ 

ก าหนดโจทย์และ
ให้จับกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาโจทย์
อย่างเป็นระบบ 

มี - - 

3)  สามารถใช้
เครื่องมือใน
การค านวณ
ทางด้าน
วิศวกรรมได้ 

ก าหนดโจทย์และ
ให้จับกลุ่มเพื่อ
แก้ปัญหาโจทย์
อย่างเป็นระบบ 

มี - - 
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4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีสอนในแต่ละผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ ปัญหาของวิธีสอน การปรับปรุงวิธีสอน ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

นักศึกษายังขาดความ
เอาใจใส่ 

ติดตามและปรับปรุง
พฤติกรรม 

- 

2. ความรู้ 
 

พ้ืนฐานไม่ดีพอ ทบทวนให้นักศึกษา
เพ่ิมเติม 

- 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

นักศึกษายังมองไม่เห็น
ปัญหา 

อธิบายและยกตัวอย่าง
เพ่ิมเติมให้นักศึกษา 

- 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

นักศึกษายังขาดความ
รับผิดชอบในบางเรื่อง 

กวดขันเรื่องความ
รับผิดชอบของนักศึกษา 

- 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

- - - 

 
              จากปัญหาที่พบในข้อที่ 3 ให้ระบุข้อเสนอในการด าเนินการเพ่ือการปรับปรุงวิธีการสอน  
 

 
หมวดที่  3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
1) จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน            (ณ วันครบก าหนดการเพ่ิมถอน)  18  คน 
2) จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  ๐  คน 
3) จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)  0  คน 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

เกรด จ านวนนักศึกษา คิดเป็นจ านวนร้อย
ละ  

หมายเหตุ 

A ๙ ๕๐  
 
 
 

อาจแสดงรายละเอียดเป็น 
รูปกราฟการกระจายของระดับคะแนน 

 

B+ ๖ ๓๓.๔ 
     B ๓ ๑๖.๖ 

C+ - - 
     C - - 

D+ - - 
     D - - 

F - - 
W - - 

รวม ๑๘ ๑๐๐ 
  
5. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ 
 
    นักศึกษาได้เกรด W จ านวน 1 คนเพราะนักศึกษาไม่ค่อยมาเรียน ให้ความสนใจในชั่วโมงเรียนน้อย 
เนื่องจากวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้ามีเนื้อหาที่ต้องรู้ เข้าใจและฝึกการออกแบบบ่อยครั้ง เพ่ือให้เข้าใจ
หลักการออกแบบ และการเปิดตารางหาข้อมูลประกอบการค านวณ และเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับ
งานที่ออกแบบนั้น ซึ่งถ้านักศึกษาได้เข้าเรียน และให้ความสนใจอ่านหนังสือ ฝึกปฏิบัติในการออกแบบ
ตามท่ีได้มอบหมาย ก็จะมีผลการเรียนในระดับที่ดีได้   
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
 (ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
   6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
 

การเรียนรู้ด้าน ก าหนด
ช่วงเวลา 

การประเมิน  

ความคลาดเคลื่อนจากแผน 
การประเมินผลการเรียนรู้  

เหตุผล  
 

1. คุณธรรม จริยธรรม  ทุกสัปดาห์ -  
2. ความรู้  2, 8, 9,  

11, 13, 14, 
16 และ 17 

-  

3. ทักษะทางปัญญา   2, 8, 9,  
11, 13, 14, 
16 และ 17 

-  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ  

ทุกสัปดาห์ -  

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ทุกสัปดาห์ -  
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6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้    (ถ้ามี) 
 

การเรียนรู้ด้าน วิธีการ/กลยุทธ์ 
การประเมิน  

ความคลาดเคลื่อนจาก
แผน 

การประเมินผลการ
เรียนรู้  

เหตุผล  
 

1. คุณธรรม จริยธรรม  เช็คชื่อการเข้าห้อง  
และสังเกตพฤติกรรม 

-  

2. ความรู้  ทดสอบ -  
3. ทักษะทางปัญญา  ทดสอบ -  
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ  

ประเมินจากงานที่ได้
มอบหมาย 

-  

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ประเมินจากงานที่ได้
มอบหมาย 

-  
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7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     7.1  วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
             - ทวนสอบจากคะแนนสอบ 
             - ทวนสอบจากงานที่ได้มอบหมาย 
 
      7.2 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 
 
                            

 
หมวดที่  4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
     1.1 ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
          - ไม่มี 
 
     1.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
          - ไม่มี 
  
2.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
     2.1 ปัญหาด้านการบริหารองค์กร (ถ้ามี) 
          - ไม่มี 
 
     2.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
          - ไม่มี 
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หมวดที่  5  การประเมินรายวิชา 
1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ต้องมีเอกสารแนบ) 
     1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
จุดแข็ง จุดอ่อน อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

1……………………… 
2……………………… 
3……………………… 
4……………………… 

1……………………… 
2……………………… 
3……………………… 
4……………………… 

 

 
ให้วิเคราะห์และระบุข้อวิพากษ์หรือข้อเสนอแนะทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน 

 
     1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
  

ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ 
ประเด็นที่ส าคัญ ความคิดเห็นของผู้สอน 

1……………………… 
2……………………… 

 

 

2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
     2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
จุดแข็ง จุดอ่อน อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

1……………………… 
2……………………… 
 

1……………………… 
2……………………… 

 

 
ให้ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

     2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากตามข้อ 2.1 
  

ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ 
ประเด็นที่ส าคัญ ความคิดเห็นของผู้สอน 

1……………………… 
2……………………… 
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หมวดที่  6  แผนการปรับปรุง 
 

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
 

ภาค
การศึกษา 

และ 
ปีการศึกษา 

แผนการปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

ที่เสนอในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  

ผลการด าเนินการ 
ตามแผน  

เหตุผลสู่ความส าเร็จ 
หรือ 

ไม่ส าเร็จ  

ระบุ 
ภาค
การศึกษา
และปี
การศึกษาท่ี
ผ่านมา  
 

1. (น าข้อมูลแผนการปรับปรุงการ
เรียนการสอนที่เสนอในภาค
การศึกษาท่ีผ่านมา)  

ระบุผลการด าเนินงาน 
(ช่องท่ี2) ในภาค
การศึกษาท่ีด าเนินการ    

 

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

(ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตาม
แผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล) 
 
2.  การด าเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ให้อธิบายการปรับปรุง อาทิ การใช้อุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย/แบบใหม่ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน หรือ ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา กลยุทธ์ในการประเมินผล  

ปรับเปลี่ยนการ mapping รายวิชา เป็นต้น 
 

3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอแผนการปรับปรุง  กิจกรรม/โครงการ  ช่วงเวลา

การ
ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ  
 

1. 1.   
2. 2.   
3. 3.   
4. 4.   
5. 5.   

 (ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
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4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มาตรฐานการเรียนรู้  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ  
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 

- - 

2. ความรู้  
 

- - 

3. ทักษะทางปัญญา  
 

- - 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 
 

- - 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 
 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา :  
 
 ลงช่ือ…………………………………… วันที่รายงาน ……………………………………….. 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :……………………………………………………………………. 
 
 ลงช่ือ…………………………………… วันทีร่ับรายงาน ……………………………………. 


