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ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เร่ือง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ 

------------------------ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ.๒๕๔๐ และมติสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๒ เม่ือวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒  ให้ออก
ประกาศกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ไว้ ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ข้อ ๒  มีศรัทธายึดม่ันในคําสอนทางพระพุทธศาสนา พร้อมท้ังทํานุบํารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวทิยาลัย 
 ข้อ ๓ มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง ประกาศและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมวินัยและกฎหมาย 
 ข้อ ๔ ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อเพ่ือร่วมงาน สังคม และประเทศชาต ิ
 ข้อ ๕ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานการสอนตรงต่อเวลาอย่างสมํ่าเสมอ 
 ข้อ ๖ สั่งสอนศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความเมตตา เอ้ืออาทรต่อศิษย์ด้วยความเสมอภาค เป็น
ธรรม ละเว้นการประพฤติท่ีไม่เหมาะสมต่อศิษย์ และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และบุคคลท่ัวไป 
 ข้อ ๗  ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนจากศิษย์ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ และสั่งสอนศิษย์ให้ละเว้นการกระทํา
ใดๆ อันขัดต่อระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและหลักศีลธรรม 
 ข้อ ๘  มีความสุภาพเรียบร้อยทางกาย วาจา ในขณะปฏิบัติหน้าท่ีสอนศิษย์และในโอกาสอ่ืนๆ 
 ข้อ ๙ มีเมตตาทางกาย วาจา และใจ ต่อเพ่ือร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีน้ําใจ ให้ความ
เคารพผู้อ่ืน มีความยุติธรรม 
 ข้อ ๑๐ หม่ันศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการตลอดเวลา 
สร้างสรรค์และเผยแพร่งานทางวิชาการท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ โดย
เคารพและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงาน
ของตนเอง และไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  พฤษภาคม   พุทธศักราช  ๒๕๕๒ 
 

 
(พระธรรมโกศาจารย)์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



๔๒            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

แบบประมวลการสอน 
 

รหัสวิชา............................................................................................................................................. 
ชื่อวิชา(ภาษาไทย)............................................................................................................................. 
(ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................................... 
ภาคการศึกษาท่ี...........................ปีการศึกษา..................................................................................... 
คณะ................................................................................................................................................... 
อาจารย์ผู้สอน..............................................โทรศัพท์มือถือ............................................................. 
E –mail :………………............................... 
กําหนดวันเวลาให้คําปรึกษาทางวิชาการ......................................สถานท่ี......................................... 
ตอนเรียน....................................ห้องเรียน................................วัน-เวลา.......................................... 
  
๑. คําอธิบายรายวิชา 
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................ 
 
๒. จุดประสงค์รายวิชา 
    เม่ือเรียนรายวิชานี้แล้วนิสติจะได้รับความรู้และทักษะ(ตามกรอบTQF) ดังนี้  
    ๒.๑ พุทธิพิสัย (ความรู้ท่ัวไปและวิชาชีพท่ีได้รับจากการเรียน) 

๒.๑.๑.............................................................................................................................. 
๒.๑.๒............................................................................................................................. 
๒.๑.๓............................................................................................................................. 

    ๒.๒ จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน) 
๒.๒.๑................................................................................................................................. 
๒.๒.๒............................................................................................................................
๒.๒.๓............................................................................................................................ 

     ๒.๓ ทักษะพิสัย(ความคิด การวิเคราะห์และการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การใช้ IT การใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวันและในวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ) 
 ด้านทักษะทางปัญญา........................................................................................................ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ............................................. 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ......... 
............................................................................................................................................................... 
 ด้านทักษะเฉพาะวิชาชีพ.................................................................................................. 
 
๓. วิธีการและการจัดการเรียนการสอน 

๓.๑ ....................................................................................................................... 
๓.๒ ...................................................................................................................... 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๔๓ 
 

 

๓.๓ ....................................................................................................................... 
๓.๔ ....................................................................................................................... 
๓.๕ ....................................................................................................................... 

 
๔. รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน 
 
สัปดาห์ 
ท่ี 

เนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน

การสอน 
สื่อเครื่องมือ 
ในการสอน 

การวัดผลและ 
คา่เป้าหมาย 

๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
๕.      
๖.      
๗.      
๘.      
๙.      
๑๐.      
๑๑.      
๑๒.      
๑๓.      
๑๔.      
๑๕.      
สอบ 
ปลาย 
ภาค 

สัปดาห์ท่ี ๑๖ ผู้สอนจะสอบเอง 
สัปดาห์ท่ี ๑๗  และ ๑๘  
มหาวิทยาลัยจัดสอบให้ 

   

 
๕. สื่อการเรียนการสอน  (เอกสารประกอบการสอน  ชุดการสอน  Website  กิจกรรม  เครื่องมือหรือ นวัตกรรม
ท่ีใช้ในการสอน ฯลฯ)  ( ควรมีสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  หรือกิจกรรมท่ีแสดงถึงผู้เรียนเป็นสําคัญ) 
 ๕.๑.................................................................................................................................... 
 ๕.๒ ................................................................................................................................... 
 ๕.๓ .................................................................................................................................. 
 
๖. การประเมินผลการประเมินผลรวม  ๑๐๐ คะแนน  แบ่งออกได้ดังนี้ 
 ๖.๑ ประเมินผลระหว่างภาค  ร้อยละ.................แบ่งออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้ 
  .....................................................................จํานวน.................................คะแนน 
  .....................................................................จํานวน.................................คะแนน 
 ๖.๒ ประเมินผลปลายภาค     ร้อยละ................. 



๔๔            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

  สอบปลายภาค............................คะแนน 
   รวม  .............................คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมการเรียนเรื่อง.................................................................. ดังนี ้
 (ควรมีท้ังเนื้อหาการเรียน  ตามคําอธิบายรายวิชา  และการสอนคุณธรรม  จริยธรรม  วินัยท่ีพึง
ประสงค์) 
คะแนน 
 
        เกณฑ์ 

๑. ระบุ
ประเด็นการ
ประเมิน 

๒. ระบุประเด็น
การประเมิน 

๓. ระบุประเด็น
การประเมิน 

๔. ระบุประเด็น
การประเมิน 

๕. ระบุประเด็น
การประเมิน 

๑.ระบุค่า
คะแนน 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาท่ี
แสดงถึงการ
ได้รับค่า
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาท่ีแสดง
ถึงการได้รับค่า
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาท่ีแสดง
ถึงการได้รับค่า
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาท่ีแสดง
ถึงการได้รับค่า
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาท่ีแสดง
ถึงการได้รับค่า
คะแนนนี้ 

๒.ระบุค่า
คะแนน 

     

๓.ระบุค่า
คะแนน 

     

๔.ระบุค่า
คะแนน 

     

๕.ระบุค่า
คะแนน 

     

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๔๕ 
 

 

ตัวอย่าง เกณฑ์การให้คะแนนกิจกรรมประจําบทเรียน    (จํานวน ......................คะแนน) 
 

กิจกรรม-คะแนน 
เกณฑ์การได้คะแนน 

(จํานวน...........คะแนน) (จํานวน..............คะแนน) (จํานวน............คะแนน) 
บทท่ี ๑ (จํานวน....คะแนน) ระบุลักษณะผลการ

ปฏิบัติของนักศึกษาท่ี
แสดงถึงการได้รับค่า
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผลการปฏิบัติ
ของนักศึกษาท่ีแสดงถึงการ
ได้รับค่าคะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษาท่ี
แสดงถึงการได้รับค่า
คะแนนนี้ 

บทท่ี ๒ (จํานวน....คะแนน)    
บทท่ี ๓ (จํานวน....คะแนน)    
บทท่ี ๔ (จํานวน....คะแนน)    
บทท่ี ๕ (จํานวน....คะแนน)    
บทท่ี ๖ (จํานวน....คะแนน)    

 
ตัวอย่าง   เกณฑ์การให้คะแนนแบบฝึกปฏิบัติ   (จํานวน  ................  คะแนน) 
 

คะแนน เกณฑ์ 
 ๕  คะแนน ทําแบบฝึกหัดปฏิบัติถูกต้องร้อยละ  ๘๐ 
 ๔ คะแนน ทําแบบฝึกหัดปฏิบัติถูกต้องร้อยละ ๖๐- ๗๙ 
 ๓ คะแนน ทําแบบฝึกหัดปฏิบัติถูกต้องร้อยละ ๔๐-๕๙ 

 ๒  คะแนน ทําแบบฝึกหัดปฏิบัติถูกต้องร้อยละ ๒๐-๓๙ 

 ๑  คะแนน ทําแบบฝึกหัดปฏิบัติถูกต้องร้อยละ  ๑-๑๙ 

 ๐  คะแนน ไม่ได้ส่งแบบฝึกหัด 
 

๗. เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียน 
 
เกรด คะแนน เกณฑ์การพิจารณา 
A ๙๐-๑๐๐ (ระบุลักษณะผลการปฏิบัติงานหรือการเรียนของนิสิตท่ีได้รับเกรดนี)้ 
B+ ๘๕-๘๙  
B ๘๐-๘๔  
C+ ๗๕-๗๙  
C ๗๐-๗๔  
D+ ๖๕-๖๙  
D ๖๐-๖๔  
F ๐-๕๙  

 
 



๔๖            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

๘. ตําราหลัก  หนังสือ  เอกสาร  ฐานข้อมูล  และ  website  ท่ีใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้า 
๑. .................................................................................................................................. 
๒. .................................................................................................................................. 
๓. .................................................................................................................................. 
๔. .................................................................................................................................. 
๕. ..................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๔๗ 
 

 

แบบวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
 

รหัสวิชา.............................ชื่อรายวิชา...............................................จํานวน........................หน่วยกิต 
ภาคการศึกษา..............................ปีการศึกษา................................. 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา...........................................คณะ........................................... 
ชื่อผู้สอน...........................................................วัน/เดือน/ปี .............................................................. 
 
ระบุวิธีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน  (ตอบได้มากกว่า  ๑  ข้อ) 

๑) การทําสอบก่อนเรียน 
๒) การตัง้ประเด็นปัญหาให้ตอบ 
๓) การสัมภาษณ์ 
๔) บันทึกคะแนนนิสิตรายบุคคล 
๕) บันทึกพฤติกรรมนิสิตรายบุคคล 
๖) บันทึกประวัต/ิportforio  ของนิสิต 
๗) อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................... 
 

ลําดับท่ี รายช่ือผู้เรียน 
เกรด 

เฉลี่ยสะสม 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

  การนําผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน  (ท้ังกลุ่มเรียน) มาออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
 

กลุ่มท่ี เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม 
จํานวน 
(รูป/คน) 

การจัดการเรียนการสอน 

  
 

  

  
 

  

 
 

   

หมายเหต ุ  ให้ผู้สอนเลือกใช้วิธีท่ีเหมาะสมกับสภาพรายวิชาในการแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 
     ลงชื่อ .....................................................อาจารย์ผู้สอน 
                 (..............................................) 
       วันท่ี...............เดือน.................พ.ศ. ............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๔๙ 
 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
 ................................................................................................................................................ 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา/โครงการขยายห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ
................................................................................................................................................. 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
 
๒. จํานวนหน่วยกิต 
       บรรยาย-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง  
 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

        ระบุชื่อหลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาท่ีเปิดเป็นวชิาเลือกท่ัวไป ให้ใช้  “หลายหลักสูตร” 
และให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาท่ัวไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ
หรือวิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป็นต้น 
 

๔. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา 
 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน 

ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 
๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 
๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
 
๘. สถานท่ีเรียน   

ระบุสถานท่ีเรียนทุกแห่งท้ังในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน  

 
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

แบบ มคอ. ๓ 



๕๐            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
       
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายโดยย่อเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ท่ี
เกิดข้ึน เช่น เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
รายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา  

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร  

๒. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 

    

๓. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

 ระบุจํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีจะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้น
เรียน และระบุวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้า 

 
 
 
 
 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี ้

 ๑. สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา        
 ๒. คําอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีจะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  
 ๓. วิธีการท่ีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานีเ้พ่ือประเมินผลการ 

เรียนรู้ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
             เช่น ปลูกฝังความมีวินัย ใฝ่รู้ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีน้ําใจ  
 

      ๑.๒ วิธีการสอนท่ีจะใช้พัฒนาการเรียนรู ้
             ระบุวิธีการสอน เช่น สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา  
 

      ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
             ระบุวิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษา  
๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ท่ีจะได้รับ  
                 อธิบายเก่ียวกับความรู้ท่ีจะได้รับ เช่น ความรู้/ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา  
 

       ๒.๒   วิธีการสอน 
               เช่น บรรยาย ให้แบบฝึกหัด สอนเสริม ทําปฎิบัติการและเขียนรายงาน  
 

      ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
 

๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
               อธิบายเก่ียวกับทักษะทางปัญญาท่ีจะพัฒนา เช่น การนําความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหา  
               และการวิเคราะห์ปัญหา  
       ๓.๒  วิธีการสอน 
             เช่น การทําแผนธุรกิจ การทําโครงงานพิเศษ การแปลผลและการแก้ปัญหาในสายวิชาชีพ  
       ๓.๓  วิธีการประเมินผล 

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา  
              เช่น การทํางานเป็นกลุ่มและรับผิดชอบร่วมกัน  
       ๔.๒  วิธีการสอน 
              เช่น มอบหมายงานให้ทํางานเป็นกลุ่ม  
       ๔.๓  วิธีการประเมิน 
              เช่น ประเมินผลสมัฤทธิ์ของงานท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 
 
 



๕๒            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

 
 
 

๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
             เช่น ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลและจัดการข้อมูล 
ความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์ หรือ สถิติเพ่ือการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล  
 

       ๕.๒ วิธีการสอน 
             เช่น มอบหมายงานท่ีต้องสืบค้น จัดการ และนําเสนอข้อมูล  
 

       ๕.๓ วิธีการประเมิน  
 

 

๖.  ทักษะเฉพาะวิชาชีพ 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน*  
(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช้  

ผู้สอน 

     
     

* จํานวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

ผลการเรียนรู*้  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ท่ีประเมิน  สัดส่วนของการประเมิน 

  
 

  

  
 

  

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

** วิธีการประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๕๓ 
 

 

 
 
 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 
ระบุตําราและเอกสารหลกัท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่างๆ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฏระเบียบต่างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 
 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการ
เรียนของนักศึกษา เป็นต้น 
 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

อธิบายวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกัน
ไปสําหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรยีนรู้แต่ละด้าน 
 
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อธิบายกระบวนการในการนําข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพ 
 



๕๔            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

 
แบบ มคอ.๔ 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
 ................................................................................................................................................ 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา/โครงการขยายห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ
................................................................................................................................................. 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
     .......................................................................................................................................................................... 

๒. จํานวนหน่วยกิตหรือจํานวนช่ัวโมง 
     .......................................................................................................................................................................... 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
          ระบุชื่อหลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี้ และระบุว่าเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 

 
๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม    
.......................................................................................................................................................................... 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีกําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
    .......................................................................................................................................................................... 

๖. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 
     .......................................................................................................................................................................... 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

๑.  จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
     .................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................... 

๒.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
      อธิบายโดยย่อถึงวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ 
ท่ีเกิดข้ึนและการกระทําท่ีจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๕๕ 
 

 

หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวังต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี ้
            ๑. สรุปเก่ียวกับความรู้หรือทักษะท่ีต้องการจะพัฒนาจากประสบการณ์ท่ีได้จากการฝกึภาคสนาม/ฝึกใน
สถานประกอบการ  
            ๒. อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะพัฒนาความรู้หรือทักษะในข้อ  ๑  
            ๓. วิธีการท่ีจะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีเก่ียวข้อง 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม    

      ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา                    
     .................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................................... 

     ๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู ้
     .................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................... 

    ๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
     .................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................... 

๒.  ความรู้ 

    ๒.๑ อธิบายถึงความรู้ท่ีจะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     .................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................................... 
      
    ๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 
    .................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................... 
    .................................................................................................................................................... 
 



๕๖            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

๓.  ทักษะทางปัญญา 

     ๓.๑  ทางปัญญาท่ีจะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
      ....................................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................... 

    ๓.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู ้
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 

    ๓.๓  วธิีการประเมินผลการเรียนรู ้
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     ๔.๑  คําอธิบายเก่ียวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความรับผิดชอบ
ท่ีควรมีการพัฒนา 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ๔.๒  กระบวนการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู ้
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 

    ๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 

๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ คําอธิบายเก่ียวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรมี
การพัฒนา 
      ....................................................................................................................................................................... 
      ....................................................................................................................................................................... 

     ๕.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู ้
      ...................................................................................................................................................................... 
      ...................................................................................................................................................................... 

    ๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
    .................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................... 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๕๗ 
 

 

     ๕.๓  วธิีการประเมินผลการเรียนรู ้
       .................................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 

 
หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการดําเนิน 

 
๑.  คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

ระบุคําอธิบายตามท่ีระบุในรายละเอียดของหลักสูตร 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
ระบุกิจกรรมหลักท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๓.  รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
          ระบุรายงานหรืองานท่ีมอบหมายนักศึกษา และกําหนดส่ง 

รายงานหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย กําหนดส่ง 

 
 

 

๔.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
ระบุกิจกรรมท่ีใช้ในการติดตามผลการเรียนรู้ท้ังระหว่างฝึกและเม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ 

ภาคสนาม 
๕.  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

เช่น การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 
การประเมินผลการฝึกประสบการณ์ 
๖.  หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา / อาจารย์นิเทศ 

      เช่น การให้คําปรึกษา การประสานและร่วมวางแผนกับพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศก์นักศึกษา  
๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
๘.  สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม / สถาน 
     ประกอบการ 
     เช่น ท่ีพัก  การเดินทาง วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืน ๆ  เช่น เบี้ยเลี้ยง 



๕๘            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

 
หมวดท่ี ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

 
๑.  การกําหนดสถานท่ีฝึก 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
๒.  การเตรียมนักศึกษา 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
๓.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา / อาจารย์นิเทศ 
      ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
๔.  การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานท่ีฝึก   
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
๕.  การจัดการความเสี่ยง 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 

 
หมวดท่ี ๖ การประเมินนักศึกษา 

 
๑.  หลักเกณฑ์การประเมิน  
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
๒.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
๓.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
๔.  ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
๕.  การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง     
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์     ๕๙ 
 
 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

๑.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

    ๑.๑  นักศึกษา 
      ........................................................................................................................................................................ 
      ....................................................................................................................................................................... 
     ๑.๒  พนักงานพี่เลี้ยงหรือประกอบการ 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
    ๑.๓  อาจารย์ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
 
๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
     ....................................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

แบบ มคอ.๕ 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
 ................................................................................................................................................ 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา/โครงการขยายห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ
................................................................................................................................................. 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
     .......................................................................................................................................................................... 

๒. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี) 
     .......................................................................................................................................................................... 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม   

 
๔. ภาคการศึกษา / ปีการศกึษาท่ีเปิดสอนรายวิชา      
     .......................................................................................................................................................................... 

๕. สถานท่ีเรียน 
ระบุสถานท่ีเรียนทุกแห่งท้ังในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน   

 
หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการเรียน 

 
๑. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
      ระบุหัวข้อ  จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน   จํานวนชั่วโมงท่ีสอนจริง   ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงต่าง 
จากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

หัวข้อ 
จํานวนช่ัวโมง  
ตามแผนการสอน 

จํานวนช่ัวโมง 
ท่ีได้สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน 

หากมีความแตกต่างเกิน ๒๕% 

  
 
 
 

 

 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๖๑ 
 

 

 
๒.  หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและ
หลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสําคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

(ถ้ามี) 
นัยสําคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

 

 
  

 

 
  

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ระบุว่าวิธีสอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรือไม่มี  

และปัญหาของวิธีสอนท่ีใช(้ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนท่ีระบุใน

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธผิล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี)พร้อม
ข้อเสนอแนะในการแก้ไข มี ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

   

๔.  ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
         ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาท่ีพบในข้อ ๓ 

 

 

 

 

 



๖๒            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

 
หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

 
๑.  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน )                      

๒.  จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 

๓.  จํานวนนักศึกษาท่ีถอด (W) 

๔.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระบุจํานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

 
ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

A   
B+   
B   
C+   
C   
D+   
D   
F   

ไม่สมบูรณ์ (I)   
ผ่าน (P,S)   
ตก (U)   
ถอน (W)    



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๖๓ 
 

 

 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

 
๑.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน(ถ้ามี) และผลกระทบ 
 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน (ถ้ามี) 

ผลกระทบ 

 
 

 
 

 
๒.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
 

 

  

๕.  ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
      ……………………………………………………………………………………………… 
๖.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ใน มคอ ๓ หมวด  ๕ ข้อ ๒ 
     ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน  

ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพร้อมเหตุผล 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  
 

    ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้
ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพร้อมเหตุผล 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
 
 

 
 

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ         

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
 
 

 
 



๖๔            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 

 

๑.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

    ๑.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
   ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

 

    ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ ๑.๑ 
     .......................................................................................................................................................................... 

๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน   

     ๒.๑ ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน                                         
              ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ ๒.๑ 
      ......................................................................................................................................................................... 

 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 

 
๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งท่ีผ่านมา 

ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน 
ถ้าไม่ได้ดําเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอ 
ในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

 
 
 
 

 

๒.  การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์

การสอนแบบใหม่ เป็นต้น 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๖๕ 
 

 

๓.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ระบุข้อเสนอพร้อมกําหนดเวลาท่ีควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 

  

 
 
 

  

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ......................................................................................................................................................... 
    .........................................................................................................................................................  
       

 
 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  …………………………………………………………….……………………………… 
 
ลงช่ือ .............................................................   วันท่ีรายงาน................................................ 

 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  …………………………………………………………….…………………………….. 
 

ลงช่ือ .............................................................   วันท่ีรายงาน................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

แบบ มคอ.๖ 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
 ................................................................................................................................................ 
วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/คณะ/ภาควิชา/โครงการขยายห้องเรียน/หน่วยวิทยบริการ
................................................................................................................................................. 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลโดยท่ัวไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
     .......................................................................................................................................................................... 

๒. หลักสูตร 
     .......................................................................................................................................................................... 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
    ........................................................................................................................................................................... 

๔. ภาคการศึกษา / ปีการศกึษาท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม       
    .......................................................................................................................................................................... 

 

หมวดท่ี ๒ การดําเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

๑. การเตรียมนักศึกษา (ถ้าม)ี 
ระบุว่าการเตรียมนักศึกษาต่างจากแผนอย่างไร  และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต         

การเตรียมนักศึกษาท่ีต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก ์
ระบุว่าการเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ต่างจากแผนอย่างไรและให้ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต       



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์      ๖๗ 
 

 

การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ท่ีต่างจากแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

  

๓.  การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)  
ระบุว่าการเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไรและให้ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 
การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors)  

จากสถานประกอบการต่างจากแผน 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

 
 
 

 
 
 

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ระบุการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ท่ีต่างจากแผนและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน 

          ๔.๑  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานท่ีมอบหมายให้นักศึกษา 

          ๔.๒  การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 
          ๔.๓  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ  (ถ้ามี)  

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ / หรือ งานท่ี  
มอบหมายให้นักศึกษา 

- 

 
 
 

 
 
 

๔.๒  การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกและ
การสนับสนุนนักศึกษา 

- 

 
 
 

 

๔.๓  การเปลี่ยนแปลงอ่ืน ๆ (ถ้ามี) - 

 
 
 

 

 

 



๖๘            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์    
 
 

 

หมวดท่ี ๓ ผลการดําเนินการ 

 
๑.  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน / ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
      ……………………..………………………………………………………………………………………………… 
๒.  จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   
      ……………………..…………………………………………………………………………………………………                                     
๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอด (W) 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระบุจํานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

 
ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

A   
B+   
B   
C+   
C   
D+   
D   
F   

ไม่สมบูรณ์ (I)   
ผ่าน (P,S)   
ตก (U)   
ถอน (W)    

๕.  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์     ๖๙ 
 
 

 
หมวดท่ี ๔ ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 

 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

๑.  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศกึษา (ให้แนบผลการสํารวจ) 

     ๑.๑  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
      ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

       ....................................................................................................................................................................... 
     ๑.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
       ....................................................................................................................................................................... 
       ....................................................................................................................................................................... 

๒.  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

๒.๑  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
      ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

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

     ๒.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
.......................................................................................................................................................................      
....................................................................................................................................................................... 

 
 

๑.  ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ / สถานท่ีฝึก 
     .......................................................................................................................................................................... 
     ..........................................................................................................................................................................        

๒.  ผลกระทลต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     .......................................................................................................................................................................... 
     ..........................................................................................................................................................................               

๓.  การเปลี่ยนแปลงท่ีจําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) 
     .......................................................................................................................................................................... 
     ..........................................................................................................................................................................        



๗๐            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์  
 
 
 

 

 
 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑.  การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งท่ีผ่านมา 
       สรุปย่อการพัฒนาท่ีสําคัญในปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย่างมืออาชีพสําหรับคณะหรือท่ีปรึกษา

ประสบการณ์ภาคสนาม การปรับประสบการณ์ภาคสนาม และแนวทางใหม่ของการจัดการเชิงคุณภาพ 

๒.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน 
ระบุประเด็นท่ีระบุไว้ในครั้งท่ีผ่านมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข้อ ๑  และอธิบายถึงความสําเร็จ 

ผลกระทบ  ในกรณีท่ีไม่สําเร็จให้ระบุเหตุผล 
ประเด็นท่ีระบุในครั้งก่อนสําหรับการปรับปรุง

นอกเหนอืจากข้อ ๑ 
ระบุความสําเร็จ ผลกระทบในกรณีไม่สําเร็จ 

 
 

 

๓.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
         ระบุข้อเสนอพร้อมกําหนดเวลาท่ีควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 

ข้อเสนอ 
กําหนดเวลาท่ี
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 

  

๔.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 ระบุข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ท่ีต้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต่อรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร 
 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม.............................................. 

ลงช่ือ ........................................................  วันท่ีรายงาน ..................................................... 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร............................................................................................................................ 

ลงช่ือ ........................................................  วันท่ีรายงาน ..................................................... 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์          ๗๑ 
 
 
 

 

 
แบบ มคอ. ๗ 

 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปีการศึกษา.............. 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา
.............................................................................................................................................................. 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
.............................................................................................................................................................. 

หมวดท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 

๑. หลักสูตร  ............................................................................................................................................................... 
๒. ระดับคุณวุฒิ  ปริญญาตรี
............................................................................................................................................................... 
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ – สกุล 
ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา 

สาชาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 
ปีท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

๑.        
๒.        
๓.        
๔.        
๕.        

 
๔. วันท่ีรายงาน  ……………………………………………………………………………………….…………………………… 
๕. ปีการศึกษาท่ีรายงาน ......................................................................................................................   
๖. สถานท่ีตั้ง ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ระบุสถานท่ีตั้งท่ีวิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอ่ืนๆ หากมีการเปิดสอนในหลายวิทยาเขต 
 

หมวดท่ี  ๒  ข้อมูลเชิงสถิติ 
 

๑.  จํานวนนักศึกษา ช้ันปีท่ี ๑ ท่ีรับเข้าศึกษาในปีการศึกษาท่ีรายงาน……………………………………… 
๒.  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน………………………………….…………………………... 

 ๒.๑  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร …………………………… 
 ๒.๒  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร…………………………… 
 ๒.๓  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร…………………………… 
 



๗๒            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์  
 
 
 

 

 ๒.๔  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในวิชาเอกต่างๆ กรณีมี  (ระบุ) 
  สาขาวิชา/วิชาเอก  ...........................................  จํานวน  .................  คน 

สาขาวิชา/วิชาเอก  ...........................................  จํานวน  .................  คน 
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
(คํานวณจากจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาตามข้อ ๒.๑  และจํานวนนักศึกษา 

ท้ังหมดท่ีรับเข้าในหลักสูตรของรุ่น) 
ข้อสังเกตเก่ียวกับปัจจัยหลัก  หรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการศึกษา 

ของนักศึกษา 
๔. จํานวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

ช้ันปี
ท่ี 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละ
ช้ันปี 

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผ่าน
ตามแผนกําหนดการศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบ
ผ่านตามแผนกําหนด

การศึกษา 
๑    
๒    
๓    
๔    
 

๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
สัดส่วนของนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนกําหนดการศึกษา และยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร 

เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาท้ังหมดของรุ่นในปีท่ีผ่านมา 
นักศึกษาชั้นปีท่ี  ๑ ท่ีเรียนต่อชั้นปีท่ี  ๒ ………….% 

 นักศึกษาชั้นปีท่ี  ๒ ท่ีเรียนต่อชัน้ปีท่ี  ๓ ………….% 
 นักศึกษาชั้นปีท่ี  ๓ ท่ีเรียนต่อชั้นปีท่ี  ๔ ………….% 

๖. ปัจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
.............................................................................................................................................................. 
๗. ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตในระยะ 1 ปี  หลังสําเร็จการศึกษา 

วันท่ีสํารวจ  ....................................................   
จํานวนแบบสอบถามท่ีส่ง    …………… ฉบับ 
จํานวนแบสอบถามท่ีตอบกลับ   …………… ฉบับ 
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  …………… %  
การกระจายภาวะการได้งานทําเทียบกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้งาน
ทํา 

ได้งานทําแล้ว ไม่ประสงค์จะทํางาน 
ยังไม่ได้งานทํา 

ตรงสาขาท่ีเรียน ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 
จํานวน      
ร้อยละ      



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์          ๗๓ 
 
 
 

 

 
๘. การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทํา    โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรง 
งาน  ภาวะเศรษฐกิจ  และเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีผ่านมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปิดสอน สาขา/สาขาวิชาเดียวกัน  เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  

 
หมวดท่ี  ๓  การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 

๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี)  ท่ีมีผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง  ๒  ปี  ท่ีผ่านมา 
  ............................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................. 
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง  ๒  ปี  ท่ีผ่านมา 
  ............................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................................................. 

 
หมวดท่ี  ๔  ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
๑. สรุปรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

ระบุรายวิชาท่ีเปิดสอนท้ังหมดพร้อมจํานวนนักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนเรียน  จํานวนนักศึกษา 
ท่ีสอบผ่านแตล่ะรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 

ช่ือรายวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
การกระจาย
ระดับคะแนน 

จํานวนนักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียน 

จํานวนนักศึกษา
ท่ีสอบผ่าน 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       
 
 

      

หมวดวิชาเฉพาะ 
 
 

      

 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 

ระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีมีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมากหรือต่ํา
เกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป  การ
สอนไม่ตรงกับเนื้อหาท่ีกําหนดของรายวิชา  เป็นต้น  นอกจากนี้  ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  
เหตุผลท่ีทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ท่ีตั้งไว้  และมาตรการแก้ไขท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว  (หาก
จําเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขท่ีได้ดําเนินการมาแล้วด้วย) 

 
 



๗๔            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์  
 
 
 

 

รหัสและช่ือรายวิชา ความไม่ปกติท่ีพบ 
 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 

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

 
 การดําเนินการตรวจสอบ 
  คณะผูส้อนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจาก ............................................................... 
.....................................................................................................พบว่า ............................................... 

วิธีการตรวจสอบ (ระบุ)  …………………………………………………………………………..…………….. 
 
          เหตุผลท่ีทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
…………................................................................................................................................................... 
…………................................................................................................................................................... 

          มาตรการแก้ไขท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 
…………................................................................................................................................................... 
…………................................................................................................................................................... 
 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

๓.๑ รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษาและเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา  พร้อมท้ังอธิบายเหตุผลท่ี 

ไม่ได้เปิดสอนและมาตรการทดแทนท่ีได้ดําเนินการ (ถ้ามี)  เช่น  เป็นรายวิชาแกนท่ีต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาด
ผู้สอน  หรือจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป  และได้ดําเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการ
ประกันว่า  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

รหัสและช่ือรายวิชา เหตุผล 
มาตรการทดแทน (ถ้ามี)  

ท่ีได้ดําเนินการ 
 
      ……………………………… 
      ……………………………… 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
 
 
 

 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์          ๗๕ 
 
 
 

 

๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา  สาระหรือหัวข้อท่ีขาด  สาเหตุท่ีไม่ได้สอนสาระ หรือ 

หัวข้อดังกล่าวพร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี)  เช่น สาระท่ีขาดและจําเป็นต้องสอนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืนได้เพ่ิม
หัวข้อหรือสาระท่ีขาดในรายวิชาท่ีสูงข้ึน 

รหัสและช่ือรายวิชา สาระหรือหัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอน 
 
      ……………………………… 
      ……………………………… 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
     วิธีแก้ไขกรณีท่ีมีการสอนเนือ้หาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
…………................................................................................................................................................... 
…………................................................................................................................................................... 
 
 

หมวดท่ี  ๕  การบริหารหลักสูตร 
 

๕.๑  การบริหารหลักสูตร 
 ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร  ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 

ของหลักสูตร  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

 
ปัญหาเรื่อง ………………………… 
……………………………………… 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
ปัญหาเรื่อง ………………………… 
……………………………………… 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 



๗๖            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์  
 
 
 

 

หมวดท่ี  ๖  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. การประเมินจากผู้ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีสําเร็จ) 
วันท่ีสํารวจ  .................................................................  (ใหแ้นบผลการสํารวจประกอบด้วย) 

๑.๑.  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
๑.๒.  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๑.๑   

 
ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

     ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  ข้อ ๑.๑ 
 

 
๒. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผูมี้ส่วนเก่ียวข้องและจากภายนอก 
 

๑.๑.  ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
๑.๒.  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๑.๑   

 
ข้อวิพากษ์ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

     ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  ข้อ ๒.๑ (ถ้ามี) 
 

 
๓.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 
หมวดท่ี ๗  คุณภาพของการสอน 

 
๑. การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

๑.๑ รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
      ระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น ประเมินโดย

นักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์          ๗๗ 
 
 
 

 

 

รหัสและช่ือรายวิชา 
การประเมิน 
จากนักศึกษา 

การประเมินคุณภาพ 
การสอนวิธีอ่ืน (ระบุ) 

แผนปฏิบัติท่ีได้
ดําเนินการแล้ว 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
    

 
  

 
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
..................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................  

 
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 

ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนท่ีใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ี
กําหนดในรายวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวมของการสอนจากข้อคิดเห็นของ
นักศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป 

๒.๑  สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ    
       สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของการสอนและมาตรฐานผล

การเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ระบุปัญหาท่ีพบพร้อมท้ังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้ดีข้ึน  
๒.๒ แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง      

 แผนดําเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น การฝึกอบรมหรือการให้คําแนะนํา หรือการ
แก้ปัญหาวิธีการอ่ืนให้ผู้สอน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชาท่ีได้แก้ไขหรือ
ปรับเปลี่ยน  

 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ  
ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

และผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระหลักท้ัง  ๕ ประการ 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 

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

๒. ความรู ้
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 

 
 

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

 



๗๘            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์  
 
 
 

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 

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

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 

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

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลย ี
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 

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

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืนๆ  (ถ้ามี ......... ให้ระบ)ุ 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 

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

 
๓. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร           มี      ไม่มี 
หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจํานวนอาจารย์ใหม่  
จํานวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ ……………………………………………………….. 
 
 

๓.๑ สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
.................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
๓.๒ สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
๓.๓ หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ  ให้แสดงเหตุผลท่ีไม่ได้ดําเนินการ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์          ๗๙ 
 
 
 

 

๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
๔.๑. กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม   

     ให้ระบุกิจกรรมท่ีสถาบันจัดหรือหน่วยอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันจัด จํานวนอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนท่ี
เข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

   
   
 

๔.๒. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
 

หมวดท่ี ๘  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 

๑. ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  

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

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

หมวดท่ี  ๙  แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

๑.  ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา  
ระบุแผนการดําเนินการแต่ละแผน กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และเหตุผลท่ีไม่

สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 
จากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อ
ข้อคิดเห็น 

หรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 
 
 
 

 



๘๐            คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์  
 
 
 

 

แผนการดําเนนิงาน 
วันสิ้นสุดการ

ดําเนินงานตามแผน 
ผู้รับผิดชอบ 

ความสําเร็จของ
แผน 

 
 

   

 
 

   

เหตุผลท่ีไม่สามารถดําเนินการให้สําเร็จ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 ๒.๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
๒.๒. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)  
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 

 
๓. แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี  ............. 
 ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
   
   
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  : _________________________________ 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันท่ีรายงาน:____________ 
 

ประธานหลักสูตร  :______________________________ 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันท่ีรายงาน:____________ 
 
 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์          ๘๑ 
 
 
 

 

 
 

เห็นชอบโดย    ________________________    (หัวหนา้ภาควิชา) 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันท่ี: _________________ 
 

เห็นชอบโดย    _______________________(คณบดี) 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันท่ี   : _______________ 
 

 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปีท่ีประเมิน 
๔. ข้อสรปุผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  

 
 
 

 

 


