
ส่วนที ่๔ 
การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์

 
เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ มีเนื้อหาสาระเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ ดังนั้น อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องศึกษาและปฏิบัติงานการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับประกาศท้ัง ๒ ฉบับนั้น 
        ในส่วนนี้ จะกล่าวถึงระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยและข้ันตอน
การปฏบิัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
    ๔.๑ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
       ๔.๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย ์
            ๔.๓ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
     ๔.๔ การจัดทําประมวลการสอนหรือแนวการสอน 
         ๔.๕ การวิเคราะห์ผู้เรียนตามศักยภาพ 
    ๔.๖ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพการสอน 
        ๔.๗ การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
       ๔.๘ การรายงานผลการดําเนินการสอนของรายวิชาและผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

 
๔.๑ ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับระบบและกลไกในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาหลักสูตร  การพัฒนาอาจารย์ด้วยการให้ไปศึกษาดูงาน เพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์  ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้ทําวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน   
พร้อมท้ังจัดหาเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับช่วยอาจารย์ ใช้ระบบ Online ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์   นอกจากนั้น ให้อาจารย์ประเมินตนเอง เพ่ือนําไป
พัฒนาการเรียนการสอน และจัดระบบการให้คําปรึกษาและการแนะแนวแก่นิสิตอย่างท่ัวถึง     
ดังนั้น ระบบการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สามารถแบ่งออกได้เป็น ๘ ประการ ดังนี ้  
  ๑) การพัฒนาหลักสูตร  
  มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ/
สาขาวิชา และนโยบายการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ เน้นความเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุทธศาสนาระดับนานาชาต ิโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 ๒) การพัฒนาอาจารย์  
 มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย ์

ท้ังอาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า โดยพัฒนาทักษะด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 
 

 

๓๑

โดยจัดการฝึกอบรมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การเรียนรู้จากกรณีปัญหา การ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้จากการทํางาน การเรียนรู้ท่ีเน้นการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้  
  ๓) การจัดหาแหล่งการเรียนรู ้ 
  มหาวิทยาลัยมีการจัดหาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือให้บริการอาจารย์ นิสิต และ
ประชาชนท่ัวไป เช่น สํานักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  หอพระไตรปิฎก ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ห้องฝึกประสบการณ์ (การสอน/วิชาชีพ) ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ร่วมถึงการทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
  ๔) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการทําวิจัยในช้ันเรียน   
  สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ โดยอาศัย
กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการแสวงหาความรู้ มีการสร้างแรงจูงใจและกําหนดมาตรการให้อาจารย์
ทําวิจัยในชั้นเรียน 

 ๕) การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิตสื่อการเรียนการสอนสําหรับ
อาจารย์  รวมท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย  
  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดทําสื่อประกอบการสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน e-learning, e-book, website ฯลฯ ไว้ให้พร้อมสําหรับบริการแก่อาจารย์และ
จัดหาระบบเครือข่ายอินเตอเนทไว้บริการนิสิต 
  ๖) การจัดระบบการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์  
  นิสิตเป็นผู้ประเมินการสอนของอาจารย์ ในทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้
อาจารย์นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  ๗) การจัดระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
  อาจารย์ประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาของทุกภาคการศึกษาเพ่ือให้
อาจารย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา และ
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๘) การจัดระบบการให้คําปรึกษาและการแนะแนวนิสิต  
  จัดระบบการให้คําปรึกษาและการแนะแนวนิสิตเก่ียวกับปัญหาด้านการเรียน ปัญหา
ส่วนตัว หรือ ปัญหาสังคม เพ่ือให้นิสิตมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
 
๔.๒ ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 การปฏิบั ติ ง านการจั ดการ เรี ยนการสอนของอาจารย์  ให้ เป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ข้อ ๓ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) 
รายละเอียดของวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ให้ชัดเจน และ
ข้อ ๖.๔ จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา (มคอ.๕) ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
๖) (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษาและเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.๗) ตามแผนผัง ดังนี ้

 



                                                           คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 
 

 

๓๒

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
                                                                                                                                        
                      

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนงานจัดการศึกษา  
จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ของหลักสูตร 
(มคอ.๗) 

จัดทํารายละเอียดของรายวิชา 
(ตามแบบ มคอ.๓ และแบบ มคอ.๔) 

จัดทําประมวลการสอน/แนวการสอน 

วิเคราะหศ์ักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 

ประเมินผลการเรียนรู ้
และนํามาปรับปรุง 

นําผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรยีนมา
ออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 
ผู้เรยีนเป็นสาํคัญตามศักยภาพผูเ้รยีน 

วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ประเมินการจดัการเรียนการสอน 
(อาจารยป์ระเมินตนเอง)  

และประเมินประสิทธิภาพการสอน 
(นิสิตประเมิน) 

 

 

นําผลการประเมินมาปรับปรุง 
การจัดการเรยีนการสอน 

จัดทํารายงานผลการดําเนินการ 
ของรายวิชา   

(แบบ มคอ.๕ และ มคอ. ๖) 



คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 
 

 

๓๓

๔.๓  การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และจะต้องเป็น
ผู้จัดทํารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔)(ถ้ามี) ส่งให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หรือหัวหน้าสาขาวิชาหรือหัวหน้าภาควิชาซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ ทุกครั้งก่อน
เปิดภาคการศึกษา ๒ สัปดาห์หรือเปิดภาคการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์  อาจารย์ผู้สอน
จะต้องส่งตามท่ีส่วนงานกําหนด  ตามแบบ มคอ.ดังนี ้
  ๑) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) หมายถึง ขอบข่ายสาระการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง และเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ใน
รายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีนิสิตจะได้รับการพัฒนาให้
ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชามีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาท่ีใช้ใน
การเรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงท่ีนิสิตจะ
สามารถค้นคว้าได ้นอกจากนี ้ยังกําหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
  ๒) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) หมายถึง ขอบข่ายสาระการ
เรียนรูร้ายวิชาหรือกิจกรรมท่ีนิสิตจะต้องออกประสบการณ์วิชาชีพครู ออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการดําเนินการของ
กิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจท่ีนิสิตจะได้รับจากการออกฝึกมีการกําหนดกระบวนการ 
หรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีนิสิตจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ
ความสําเร็จ ตามจุดมุ่งหมาย รวมท้ังเกณฑ์การวัดและประเมินผลนิสิต และการประเมินการ
ดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 
๔.๔ การจัดทําประมวลการสอนหรือแนวการสอน 
     ประมวลการสอนหรือแนวการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการกําหนดข้ันตอนไว้
ล่วงหน้าก่อนสอนจริง ข้ันตอนดังกล่าวระบุถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของบทเรียน วิธีการสอน และ
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอนหรือเครื่องมือท่ีใช้ และวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนการ
สอนอย่างชัดเจน โดยต้องจัดทําให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
เป็นตามหลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 

องคป์ระกอบหลักของประมวลการสอนหรือแนวการสอน 
 ๑) จุดประสงค์รายวิชา คือ สิ่งท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน การกําหนดจุดประสงค์ในการ
เรียนการสอนนั้น จะช่วยทําให้เลือกสื่อและวิธีการสอนได้ถูกต้อง ช่วยในการจัดลําดับกิจกรรมการ
เรียนการสอน สร้างประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ และช่วยในการประเมิน
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง การกําหนดจุดประสงค์ควรประกอบด้วย 
  (๑) การกระทํา เป็นสิ่งท่ีคาดหวังว่าผู้เรียนจะสามารถกระทําอะไรได้บ้างภายหลังจาก
การเรียนแล้ว               
  (๒) เงื่อนไขเป็นข้อจํากัดหรือเงื่อนไขท่ีตั้งข้ึนโดยรวมอยู่ภายใต้การกระทํานั้น  
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  (๓) เกณฑ์ เป็นการตัดสินการกระทํานั้นว่าเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่  
  การกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้
  ก.พุทธิพิสัย เป็นวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้เพ่ือวัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเก่ียวกับความรู้ ความ
เข้าใจ สติปัญญา และการพัฒนา เป็นต้น ระดับของพุทธิพิสัย แบ่งเป็น ๖ ประการ คือ 
   (๑) ความรู้ความจํา  
   (๒) ความเข้าใจ  
   (๓) การนําไปใช ้ 
   (๔) การวิเคราะห ์ 
   (๕) การสังเคราะห ์ 
   (๖) การประเมินค่า 
  ข. จิตพิสัย เป็นวัตถุประสงค์ทางด้านความคิด ทัศนคติ ความรู้สึกค่านิยมและการ
เสริมสร้างทางปัญญา โดยเน้นคุณธรรมและจิตใจ    ระดับของจิตพิสัย แบ่งออกเป็น ๕ ประการ คือ 
   (๑) ข้ันรับรู ้  
   (๒) ข้ันตอบสนอง  
   (๓) ข้ันเห็นคุณค่า  
   (๔) ข้ันจัดระบบ  
   (๕) ข้ันสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม 
  ค.ทักษะพิสัย เป็นวัตถุประสงค์เก่ียวกับการกระทํา การแสดงออก หรือการปฏิบัติการ
ตอบสนอง ระดับของทักษะพิสัย แบ่งออกเป็น ๖ ประการ คือ 
   (๑) การเคลื่อนไหวสะท้อนกลับความสามารถภายในสะท้อนกลับ  
                    (๒) การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานเบื้องต้น  
                   (๓) สมรรถภาพในการรับรู ้ 
                     (๔) สมรรถภาพทางกาย  
                     (๕) การเคลื่อนไหวท่ีเป็นทักษะ  
                     (๖) การสื่อสารท่ีไม่อ้อมค้อม 
 ๒) การเรียนการสอน คือ กระบวนการท่ีจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ประกอบด้วยเนื้อหา
สาระ จะต้องสอดคล้องกับจุดประสงค์รายวิชา นอกจากนี ้เนื้อหาสาระยังเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีทํา
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การเลือกเนื้อหาสาระท่ีจะนํามาสอนนั้นจําเป็นต้องคํานึงถึงความยากง่ายให้
พอเหมาะกับความสามารถของผู้เรียน และจะต้องให้มีความต่อเนื่องกับความรู้พ้ืนฐานเดิมของผู้เรียน 
 ๓) กิจกรรมการเรียนการสอน คือ กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ เทคนิคและวิธีสอนต้องเหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหา รวมท้ังความสามารถความ
สนใจและวิธีเรียนของผู้เรียน 
 ๔) สื่อการเรียนการสอน คือ วัสดุอุปกรณ์และวิธีการซึ่งถูกนํามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือ
เป็นตัวกลางในการนําส่งหรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยัง
ผู้เรียนช่วยให้การเรียนการสอนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนท่ีตั้งไว ้
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 ก.ประเภทของสื่อการสอน สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จําแนกประเภทของ
สื่อการสอนเป็น ๓ ประเภท ดังนี ้

  (๑) สื่อการสอนประเภทวัสด ุ(Software or Material)  
  เป็นสิ่งท่ีได้รับการบรรจุเนื้อหาสาระ เรื่องราว หรือความรู้ไว้ ในลักษณะต่างๆ เช่น 

สไลด ์หนังสือ แผ่นเสียง เทปเสียง สื่อประเภทวัสดุสามารถจําแนกออกได้อีก ๒ ชนิด คือ สื่อการสอน
ท่ีเป็นวัสดุท่ีต้องอาศัยเครื่องมือ หรืออุปกรณ์จึงจะสามารถนําเสนอเรื่องราวความรู้สาระไปยังผู้เรียน
ได้ เช่น แผ่นเสียง เทป วีดิทัศน์ ภาพโปร่งใส เป็นต้น สื่อการสอนท่ีเป็นวัสดุท่ีสามารถนําเสนอ
เรื่องราวความรู ้สาระได้โดยตัวเอง เช่น แผนภูมิแผนภาพ รูปภาพ หนังสือ เป็นต้น  

  (๒) สื่อการสอนประเภทอุปกรณ ์(Hardware)  
  เป็นสิ่งท่ีเป็นตัวผ่านท่ีทําให้ข้อมูล ความรู้ หรือสาระ ท่ีอยู่ในวัสดุสามารถถ่ายทอด

ออกมาเช่น เครื่องฉายสไลด ์เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องเล่นเทป เครื่องเล่นแผน่เสียง เป็นต้น 
  (๓) สื่อการสอนประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Methods)  
  เป็นสื่อการสอนท่ีมีลักษณะเป็นแนวความคิด รูปแบบข้ันตอนในการเรียนการสอน 

หรือเทคนิค ท่ีไม่มีลักษณะกายภาพเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ แต่สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์มาช่วยในการ
ดําเนินงานได ้ตัวอย่างเช่น การแสดงบทบาทสมมต ิการสาธิต การทดลอง เป็นต้น 
  ข.การเลือกใช้ส่ือการสอน มีข้อพิจารณาดังนี ้
   (๑) ตรงกับลักษณะผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของการเรียนมีเนื้อหาข้อมูล และ
กิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้สอดคล้องกับวิธีการสอนในบทเรียนและข้อจํากัดของการเรียนการ
สอน  
   (๒) เหมาะสมกับผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย  
   (๓) ทันสมัยน่าสนใจ มีเทคนิคการนําเสนอท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน  
   (๔) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน และเปิดโอกาสให้มีการตอบสนอง 
  ค.หลักการประเมินผลการใช้สื่อการสอน ผู้สอนควรจะต้องมีการประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังด้านคุณลักษณะของสื่อ และเทคนิคการใช้สื่อ ตลอดถึงความเหมาะสมอ่ืนๆ การ
ประเมินผลการใช้สื่อ จะพิจารณาจาก  
   (๑) ความเหมาะสมของสื่อ  
   (๒) คุณค่าของสื่อ  
   (๓) การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
   (๔) เทคนิคการใช้สื่อ  
 ๕) การวัดและประเมินผล คือ การตรวจสอบว่าผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือลักษณะพึงประสงค์
ตามจุดประสงค์การเรียนรู้มากน้อยเพียงใด โดยในการประเมินสามารถทําได้ท้ังในระยะก่อนเรียน 
ระหว่างภาคเรียนและหลังการเรียนการสอน  อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดทําแผนการสอนในทุกรายวิชา
ท่ีสอน ในการจัดทําแผนการสอนจะต้องนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และ
ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนิสิตมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทํา 
 
 



                                                           คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 
 

 

๓๖

๔.๕ การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน 
ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้สอนมีบทบาทสําคัญในฐานะเป็น

ผู้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองใน
สถานการณ์ท่ีผู้สอนได้จัดให้ผู้เรียนได้คิดเอง ปฏิบัติเอง และนําไปสู่การสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่าง
พึงพอใจ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม จะช่วยให้ผู้สอนมีข้อมูลท่ีสําคัญในการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมสนองตอบความต้องการ ความถนัด ความสนใจและวิธีการ
เรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน 

๑) หลักการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน เป็นการวิเคราะห์ลักษณะผู้เรียนเพ่ือท่ีผู้สอนจะได้
ทราบว่า ผู้เรียนมีความพร้อมในการเรียนมากน้อยเพียงใด ลักษณะเฉพาะของผู้เรียนแต่ละคนมีส่วน
สําคัญโดยตรงกับเนื้อหาบทเรียนตลอดจนสื่อการสอน และวิธีการท่ีจะนํามาใช้ในการสอน สิ่งท่ีต้อง
นํามาใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียน ประกอบด้วย 

 (๑) ความรู้และทักษะท่ีมีมาก่อน เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐาน หรือทักษะท่ี
เก่ียวข้องกับบทเรียนนั้นว่ามีอะไรบ้างก่อนท่ีจะเรียน 

 (๒) ความรู้และทักษะตามเป้าหมาย เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจะสอน
นั้นมาก่อนหรือไม่ เพ่ือจะได้สอนให้ตรงกับจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้

 (๓) ทักษะในการเรียนรู้ เพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเป็นต่อการเรียนรู้อยู่
ในระดับใด ไดแ้ก่ ทักษะทางด้านภาษา เช่น การอ่าน การเขียน การฟัง และทักษะอ่ืนๆ 

 (๔) เจตคต ิเพ่ือให้ทราบว่าผู้เรียนมีเจตคติอย่างไรต่อวิชาท่ีจะเรียน 
๒) วิธีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน ทําได้หลายวิธ ีเช่น 

  (๑) การทดสอบก่อนเรียน 
  (๒) การตั้งประเด็นปัญหาให้ตอบ 
  (๓) การสัมภาษณ์ 
  (๔) บันทึกคะแนนนิสิตรายบุคคล 
  (๕) บันทึกพฤติกรรมนิสิตรายบุคคล 
  (๖) บันทึกประวัติ/Portfolio ของนิสิตรายบุคคล 
 อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน โดยใช้แบบวิเคราะห์ศักยภาพ
ผู้เรียน นําผลการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนมาจัดกลุ่มผู้เรียน และปรับการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องตามศักยภาพผู้เรียน 
 
๔.๖ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิภาพการสอน 
 การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินประสิทธิภาพการสอน ถือเป็นหัวใจ
ของการศึกษา เป็นระบบการวัดและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของ
สถานศึกษา นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งประกอบด้วย 
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๓๗

 ๑) การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ เป็นการประเมินตนเองเพ่ือให้อาจารย์ได้

ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ว่าสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
หรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลการประเมินดังกล่าว อาจารย์จะต้องนํามาพิจารณาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 อาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ทุกรายวิชา ในทุกภาค
การศึกษา  

 

 ๒) การประเมินประสิทธิภาพการสอน 
การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิต มีความสําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และนอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานของ
ระบบการประกันคุณภาพในด้านกระบวนการเรียนการสอน ท่ีจะใช้วัดความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การสอนของอาจารย ์โดยผลของการประเมินประสิทธิภาพการสอนนั้น เป็นข้อมูลท่ีมีความสําคัญและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน เพราะนอกจากจะเป็นข้อมูลท่ีย้อนกลับไปให้ยัง
อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบถึงสิ่งท่ีจะต้องแก้ไขปรับปรุง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนของตนแล้ว 
ข้อมูลจากการประเมินการสอนยังทําให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงประสิทธิภาพการสอนโดยรวม และ
สามารถนําข้อมูลไปวิเคราะห์ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

อาจารย์ผู้สอนจะต้องใหน้ิสิตประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาท่ีสอน ใน
ทุกภาคการศึกษา โดยส่วนงานจะเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทํารายงานในภาพรวมระดับหลักสูตร 
รายวิชา และอาจารยท้ั์งหมดเป็นรายบุคคล 
 
๔.๗ การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 อาจารย์ผู้สอนนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนโดยนิสิตมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยยึดมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และให้สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 
๔.๘ การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและผลการดําเนินการของประสบการณ ์      
      ภาคสนาม 
 เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา  อาจารย์ผู้สอนต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.๖ จัดส่งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประมวลวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปีการศึกษาเม่ือสิ้นปีการศึกษา 
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๓๘

 ๑) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.๕) 
 รายงานผลการดําเนินการสอนของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวชิาเม่ือสิ้นภาคการศึกษา เก่ียวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชานั้นๆ ว่าได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ในรายละเอียดของ
รายวิชาหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป  
 รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนิสิต จํานวนนิสิตตั้งแต่เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปัญหา
ในด้านการบริหารจัดการ และสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนิสิต/
หัวหน้าภาควิชา/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมท้ังการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผน
และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 ๒) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๖) 
 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน 
ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนท่ีวางไว้ ในรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในครั้งต่อไป 
 รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุด ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห์ ผลการประเมินการฝึกของนิสิต/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/พ่ีเลี้ยง  
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