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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะ........................................... สาขาวิชา……………………………………….. 
 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมลูโดยทั่วไปของรายวิชา 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา  

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

2. จ านวนหน่วยกิต   
……………….………………………………………………...…………… 

3. หลักสูตรและประเภทรายวชิา  
……………….………………………………………………...…………… 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรยีน (Section) 
……………….………………………………………………...…………… 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน 
……………….………………………………………………...…………… 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
……………….………………………………………………...…………… 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
……………….………………………………………………...…………… 

8. สถานทีเ่รียน    
 คณะ................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
9. วันที่จัดท าหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

……………….………………………………………………...…………… 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรยีบเทียบกับแผนการสอน 
 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ จ านวนช.ม.ตาม
แผนการสอน 

จ านวนช.ม.ที่
ได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน  25 % 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 

หัวข้อที่ท าการสอนไม่
ครอบคลุมตามแผน (ถ้าม)ี 

นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน  

แนวทางชดเชย 

 ………………………….. 
…………………………. 

 ………………………….. 
…………………………. 

 ………………………….. 
…………………………. 

 ………………………….. 
…………………………. 

 ………………………….. 
…………………………. 

 ………………………….. 
…………………………. 

 
 
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 
ผลการเรียนรู ้

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3) 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้ามี )
พร้อมข้อเสนอแนะในการแกไ้ข มี ไม่ม ี

คุณธรรม จริยธรรม - ………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

   

 
ผลการเรียนรู ้

 
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียดรายวิชา 

(มคอ.3) 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน(ถ้ามี )
พร้อมข้อเสนอแนะในการแกไ้ข มี ไม่ม ี

ความรู ้ - ………………………………… 
………………………………… 
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………………………………… 
ทักษะทางปัญญา - ………………………………… 

………………………………… 
………………………………… 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- ………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

   

ทักษะการวิเคราะห ์
การสื่อสาร และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน (ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ 3.) 

 ……………….………………………………………………...…………………………………………………………………..……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน …….…   คน           Max ……………………….. 
2. จ านวนนักศึกษาที่ขาดสอบ                                    …….…   คน           Min ……………………….. 
3. จ านวนนักศึกษาที่ไม่มีสทิธิ์สอบ                                …….…   คน           SD ………….……….......... 
4. จ านวนนักศึกษาคะแนนไม่สมบูรณ์                          …….…   คน           Mean ……………….......... 
5. จ านวนนักศึกษาที่เพิกถอน (W)                               …….…   คน           Class GPA ………………. 
6. จ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบจริง                                  ……….   คน  
7. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา    …….…   คน  
นรายวชิานี ้      
8. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ช่วงคะแนน จ านวน คิดเป็นร้อยละ สัญลักษณ ์

   A 

   B+ 

   B 

   C+ 

   C 

   D+ 

   D 

   E 

   I 

รวม  100.00  

 
9. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)  

……………….………………………………………………...…………………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………...………………………………………………………….………………………..……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิผลที่ก าหนด ไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
(ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 

        10.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน   

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

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

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

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

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

10.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

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

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

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

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

 

11. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (อ้างอิงจาก มคอ.3 หมวด 7 ข้อ 4) 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

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

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

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

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

 

 

 

 

หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนนิการ 

 
1. ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรยีนการ
สอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

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

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

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

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

 
2. ประเด็นดา้นการบริหารและองค์กร 

อุปสรรคด้านการบริหาร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

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

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

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

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

 

หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 
 
1 ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารการประเมินรายวิชา) 

1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
.................................................................................................................................................................. 

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

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

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 1.1 
.................................................................................................................................................................. 

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

............................................................................................................................................................................. 
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2 ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมนิโดยวิธีอื่น  

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

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 2.1 
.................................................................................................................................................................. 

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

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

หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงานรายวชิาครั้งที่ผ่านมา 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียนที่ผ่านมา/ 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

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

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

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

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

 
2. การด าเนนิการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
(อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การ
สอนแบบใหม ่เป็นต้น) 

.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ ก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   
   

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ต่อประธานกลุ่มวชิา 
 
 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   ........................................................................................ 
 ลงชื่อ  ..................................................................... วันที่รายงาน  ..................................... 
           (                                                                    ) 
 
 ประธานโปรแกรมวิชา………………………………………… 
 ลงชื่อ  ..................................................................... วันที่รายงาน  ........................................ 
                         (                                             ) 


