
มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑  

รายวชิา .. PUB๑๒๐๕.. สาขาวชิา.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย....วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

รายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา 

รหัสวชิา…..... PUB ๑๒๐๕ .............รายวชิา…….สหวทิยาการทางสังคมศาสตร์สำหรับนักบริหารรัฐกิจ…… 

สาขาวชิา...รัฐประศาสนศาสตร์....คณะ/วทิยาลัย..วทิยาลยัการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา......๑......ปกีารศกึษา.…..........๒๕๖๔....................... 

 

 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑.  รหัสและชื่อรายวชิา    

รหัสวชิา   …........... PUB ๑๒๐๕ ……………………………….. 

ช่ือรายวชิาภาษาไทย …............สหวทิยาการทางสงัคมศาสตร์สำหรับนักบริหารรัฐกิจ............. 

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ …............ Integrated Social Science for Public Administrator........................ 
 

๒.  รายวชิาท่ีต้องเรยีนก่อนรายวชิานี้  (ถา้ม)ี       

   …........................ไม่มี.......................................  

   …...............................................................  

๓.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรยีน  (section)     

      ใหร้ายงานเปน็รายกลุ่ม     

   …......อาจารย์มนทกานติ ์รอดคลา้ย..............   กลุม่เรียน  ....๐๑๑.......... 

๔.  ภาคการศกึษา/ปกีารศกึษาท่ีเปดิสอนรายวชิา …...............๑/๒๕๖๔................................................  

 

๕.  สถานท่ีเรยีน ….....อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๒  

รายวชิา .. PUB๑๒๐๕.. สาขาวชิา.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย....วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หมวดท่ี ๒ การจดัการเรยีนการสอนท่ีเปรยีบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจรงิเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ้ 

จำนวนช่ัวโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวนช่ัวโมง

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมคีวามแตกต่างเกิน 

๒๕% 

แนะนำรายวชิาและรายละเอียดการเรียน 

ความเป็นมาและพัฒนาการของศาสตร์ 
๓ ๓  

ปรัชญาเบ้ืองตน้ ๓ ๓  

สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองต้น ๓ ๓  

ประวัตศิาสตร์เบื้องตน้ 
๓ ๓  

รัฐศาสตร์เบ้ืองต้น ๓ ๓  

กฎหมายกับหมายกับสังคมศาสตร์ ๓ ๓  

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ ๓ ๓  

สอบกลางภาค ๓ ๓  

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบ้ืองตน้ ๓ ๓  

จติวทิยาเบ้ืองต้น ๓ ๓  

สิ่งแวดลอ้ม ปัญหา และการจัดการ ๓ ๓  

ชาตพัินธ์และการอยู่ร่วมกัน ๓ ๓  

ความเหลื่อมลำ้ทางสังคม ๓ ๓  

เพศสภาพและเพศวถิ ีประเด็นน่าสนใจ ๓ ๓  

การบริหารจัดการภัยพบัิติ ๓ ๓  

วัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลง ๓ ๓  



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๓  

รายวชิา .. PUB๑๒๐๕.. สาขาวชิา.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย....วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

หัวขอ้ 

จำนวนช่ัวโมง

ตามแผนการ

สอน 

จำนวนช่ัวโมง

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมคีวามแตกต่างเกิน 

๒๕% 

สอบปลายภาค ๓ ๓  

 
๒.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอ้ที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสำคัญของหัวขอ้ต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ใน
กรณทีี่มนีัยสำคัญใหเ้สนอแนวทางชดเชย 
 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน  

(ถ้าม)ี 

นัยสำคญัของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

   

   

   

 
๓. ประสทิธิผลของวธีิสอนท่ีทำให้เกดิผลการเรยีนรู้ตามท่ีระบใุนรายละเอยีดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอยีดรายวชิา ประสทิธิผล ปัญหาของการใชว้ธีิสอน  (ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่มี 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๔  

รายวชิา .. PUB๑๒๐๕.. สาขาวชิา.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย....วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอยีดรายวชิา ประสทิธิผล ปัญหาของการใชว้ธีิสอน  (ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่ม ี

คุณธรรม จริยธรรม (๑)  ผูเ้รียนมคีวามรับผดิชอบต่อบทบาท

หนา้ที่ของตนเอง และรับผดิชอบต่อ

พันธะหนา้ที่ทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม 

(๒)  ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิด

วเิคราะห์และตดัสนิใจในสถานการณ์

ต่างๆ ไดอ้ย่างมวีจิารณญาณ โดย

ไตร่ตรองถึงผลดแีละผลเสยีจากการ

กระทำนัน้ๆ ทัง้ต่อตนเองและสังคม 

(๓)  ผูเ้รียนปฏบิัตหินา้ทีด่ว้ยความ

ซื่อสัตย์ เคารพระเบยีบปฏบิัตแิละ

จรรยาบรรณของนักศกึษาและวชิาชีพ 

และคำนงึถึงประโยชน์สาธารณะ 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ (๑)  ผูเ้รียนมคีวามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ

หลักการ ทฤษฎ ีและทักษะทางวชิาชีพ

ทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

(๒)  ผูเ้รียนมคีวามรู้ความเขา้ใจใน

คุณค่าและความสำคัญของรัฐประศาสน

ศาสตร์ภายใตบ้ริบทความเปลี่ยนแปลง

ของสภาพการเมอืง เศรษฐกิจและสงัคม 

(๓) ผูเ้รียนมคีวามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับ

ปัจจัยแวดลอ้มทางการเมอืง เศรษฐกิจ 

และสงัคมที่ส่งผลกระทบตอ่การ

บริหารงานภาครัฐและเอกชน 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๕  

รายวชิา .. PUB๑๒๐๕.. สาขาวชิา.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย....วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอยีดรายวชิา ประสทิธิผล ปัญหาของการใชว้ธีิสอน  (ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่ม ี

ทักษะทางปัญญา (๑)  ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการนำ

องค์ความรู้มาคิดวเิคราะห์ในประเด็น

เก่ียวกับการพัฒนาและการบริหารงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

(๒)  ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการคิด

วเิคราะห์ประเด็นปัญหาและ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อแสวงหาแนว

ทางการจัดการและทางออกที่เหมาะสม

และสอดคลอ้งกับบริบทขององค์กร 

(๓)  ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการ

ประยุกต์องค์ความรู้ดา้นรัฐประศาสน

ศาสตร์โดยบูรณาการกับความรู้ใน

ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม 

(๔)  ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการ

พัฒนาโจทยก์ารเรียนรู้และดำเนนิการ

ศกึษาในประเด็นเก่ียวกับการบริหารงาน

ในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๖  
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอยีดรายวชิา ประสทิธิผล ปัญหาของการใชว้ธีิสอน  (ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่ม ี

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

(๑) ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการทำงาน

ร่วมกันเป็นกลุ่ม สามารถแลกเปลี่ยน

และรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อ

สร้างความเขา้ใจที่สอดคลอ้งตรงกัน

และหาขอ้สรุปร่วมกันภายในกลุ่ม มี

ความรับผดิชอบต่อตนเองและเพื่อน

ร่วมงาน และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้

ลุล่วง 

(๒)  ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการ

ประสานการทำงานร่วมกันภายในกลุม่ 

มทีักษะในการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยน

และนำเสนอความคิดเหน็ ทัง้ภายใน

กลุ่มและระหว่างกลุ่มไดอ้ย่างอย่าง

ราบรื่น 

(๓)  ผูเ้รียนมกีารแสดงออกถึงภาวะ

ความเป็นผูน้ำในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ในการทำงานร่วมกัน และสามารถแสดง

บทบาทในฐานะสมาชิกของกลุ่มเพื่อ

ร่วมกันขับเคลื่อนงานในความรับผดิชอบ

ร่วมกันไดอ้ย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๗  

รายวชิา .. PUB๑๒๐๕.. สาขาวชิา.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย....วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอยีดรายวชิา ประสทิธิผล ปัญหาของการใชว้ธีิสอน  (ถ้าม)ี  

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ม ี ไม่ม ี

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสือ่สาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(๑)  ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการค้นควา้

ขอ้มูลและหาความรู้เก่ียวกับเนื้อหาที่

เรียนรู้ในช้ันเรียน และการศกึษาค้นควา้

เพิ่มเตมิตามความสนใจของผูเ้รียนแต่ละ

คน 

(๒)  ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการใช้

เทคนิคพื้นฐานทางสถิต ิการประมวลผล

ขอ้มูล การแปลความหมาย และการ

วเิคราะห์ขอ้มลูประกอบการศกึษา

ค้นควา้วจิัยเบื้องตน้ 

(๓)  ผูเ้รียนมคีวามสามารถในการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรียนรู้

รูปแบบต่างๆ เพื่อนำเสนอขอ้มูลและผล

การศกึษาค้นควา้แก่เพื่อนร่วมช้ันเรียน

ไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธผิล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

๑) นักศกึษามโีอกาสใช้หลักการ

คำนวณทางคณติศาสตร์นอ้ยเกินไป 

แต่ในการเรียนการสอนคร้ังตอ่ไปจะมี

การปรับปรุงเนื้อหารายวชิาให้

นักศกึษาไดม้โีอกาสทางการคำนวณ

มากยิ่งขึ้น  

 
 
 
๔. ข้อเสนอการดำเนนิการเพื่อปรับปรุงวธีิสอน 

๑) นักศกึษามโีอกาสใช้หลักการคำนวณทางคณติศาสตร์นอ้ยเกินไป แต่ในการเรียนการสอนคร้ังตอ่ไปจะมกีาร

ปรับปรุงเนื้อหารายวชิาใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาสทางการคำนวณมากยิง่ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๘  

รายวชิา .. PUB๑๒๐๕.. สาขาวชิา.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย....วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 
หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 

 
๑. จำนวนนักศกึษาท่ีลงทะเบียนเรยีน ........กลุ่มเรียน 011 จำนวน 21 ...... คน 
 
๒. จำนวนนักศกึษาท่ีคงอยูเ่มื่อสิ้นสุดภาคการศกึษา ..............21............. คน 
 
๓. จำนวนนักศกึษาท่ีถอน  (W) ...........-....................... คน 
 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 

ระดับคะแนน 

(เกรด) 

กลุ่มเรยีน 

011 

จำนวน คดิเป็นร้อยละ 

A   

A- 2 9.52 

B+ 2 9.52 

B 6 28.57 

B- 3 14.29 

C+ 7 23.81 

C   

C- 1 4.76 

D+   

D   

D-   

F   

I   

 

๕. ปัจจัยที่ทำใหร้ะดับคะแนนผดิปกต ิ (ถ้าม)ี 

 

 …................................................................................................................................................................................ 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกำหนดไวใ้นรายละเอยีดรายวชิา 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๙  

รายวชิา .. PUB๑๒๐๕.. สาขาวชิา.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย....วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

     ระบุความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมนิผลการเรียนรู้ที่กำหนดไวใ้น มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ้ ๒ 

๖.๑ ความคลาดเคลือ่นดา้นกำหนดเวลาการประเมนิ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี

  

 

๖.๒ ความคลาดเคลือ่นดา้นวธิกีารประเมนิผลการเรียนรู้  (ถ้าม)ี 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไม่ม ี ไม่ม ี

  

 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา 

วธีิการทวนสอบ สรุปผล 

๑. ภายหลังจากที่ประกาศค่าระดับคะแนนแลว้ ภายใน 30 

วัน อาจารย์ประจำวชิาที่คัดเลอืก สุ่มนักศกึษาจากระดับค่า

คะแนน โดยสุ่มระดับค่าคะแนนละ 1 คน โดยการจับสลาก 

 

นักศกึษาในระดับคะแนนต่ำ ไดค้ะแนนดกีว่าเดมิ  

๒. ใหน้ักศกึษาสอบปากเปลา่ โดยอาจารย์ผูส้อนในแตล่ะ

วชิานำขอ้สอบที่จัดสอบมาทวนสอบอกี 1 คร้ัง 

 

นักศกึษาที่ไดค้ะแนนด ีสามารถตอบไดม้ากกว่าเดมิ และ

นักศกึษาที่มคีะแนนต่ำก็สามารถตอบไดม้ากกว่าเดมิ 

๓. นำผลสอบมาประเมนิวา่ หากนักศกึษาได ้80 เปอร์เซนต์

ขึ้นไปถอืว่าผา่น 

 

นักศกึษาจากการสุ่มผา่นหมดทุกคน 

๔.หากไม่ผา่นอาจารย์ผูส้อนตอ้งนำมาประชุมกับอาจารย์

ประจำหลักสูตรเพื่อนำมาประชุมในการปรับปรุงการสอน

ถัดไป 

ไม่มนีักศกึษาสอบไม่ผา่น 

 

หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนนิการ 

๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรยีนและสิง่อำนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน  

(ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๐  

รายวชิา .. PUB๑๒๐๕.. สาขาวชิา.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย....วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน  

(ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 

เนื่องจากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ทำใหบ้างคร้ังนักศกึษา

ไม่มสีมาธใินการเรียนเท่าที่ควร อกีทัง้ยงัตอ้งมอีุปกรณ์ในการ

เรียนที่ดเีพยีงพอจงึจะสามารถทำการเรียนไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

นักศกึษาบางคนไม่สามารถเขา้ช้ันเรียนไดต้ลอดเวลา  

นักศกึษาเสยีสมาธใินการเรียน 

 

๒. ประเด็นด้านการบรหิารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบรหิารและองค์กร(ถ้าม)ี ผลกระทบต่อผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

ไม่มี ไม่มี 

 

 

หมวดท่ี ๕ การประเมนิรายวิชา 

๑. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ข้อวพิากษ์ท่ีสำคญัจากผลการประเมนิโดยนักศกึษา 

ระบุขอ้วพิากษ์ทัง้ที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

 

๑.๒ ความเหน็ของอาจารย์ผูส้อนต่อขอ้วพิากษ์ตามขอ้ ๑.๑ 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

 

๒.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวธีิอื่น 

๒.๑ ข้อวพิากษ์ท่ีสำคญัจากผลการประเมนิโดยวธีิอื่น 

ระบุขอ้วพิากษ์ทัง้ที่เป็นจดุแขง็และจดุอ่อน 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

 

 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ ๒.๑ 



มคอ. ๕ 

หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี   โท  เอก 

หนา้ | ๑๑  

รายวชิา .. PUB๑๒๐๕.. สาขาวชิา.รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ/วิทยาลัย....วทิยาลัยการเมอืงและการปกครอง.. มหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

…..................................................................................................................................................................... 

…..................................................................................................................................................................... 

 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรบัปรุง 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวชิาคร้ังท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ 

ปกีารศึกษาท่ีผ่านมา 
ผลการดำเนินการ 

เพิ่มเตมิตัวอย่าง และกรณีศกึษาเพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน 

 ไดเ้พิ่มเตมิตัวอย่างทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ

ประกอบในแต่ละหัวขอ้รายวชิา  

 

๒. การดำเนนิการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

อธบิายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวธิกีารสอนสำหรับภาคการศกึษา/ปกีารศกึษานี้ การใช้อุปกรณ์

การสอนแบบใหม่ เป็นต้น 
 …................................................................................................................................................................................ 

 …................................................................................................................................................................................ 

 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศกึษา/ปกีารศกึษาต่อไป 

ข้อเสนอ กำหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

เพิ่มเตมิแหล่งขอ้มูล เช่น หนังสอื 

บทความทางวชิาการ วารสารวชิาการ ต่างๆ 

ก่อนภาคการศกึษาถัดไป สำนักวทิยบริการ 

 

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 …................ไม่ม.ี....................................................................................................................................................... 

 …................................................................................................................................................................................ 

 
ลงช่ือ ……………………………………………………………  ลงชื่อ …………………………………………………………… 

        (     )  (     ) 

        อาจารย์ผูรั้บผดิชอบรายวชิา            อาจารย์ผูรั้บผดิชอบหลักสูตร 

วันที่ ....... เดอืน..................พ.ศ. ...........   วันที่ ....... เดอืน..................พ.ศ. ........... 
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