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คํานํา 
 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งขาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเฉพาะในหมวดที่ ๔ แนวทางการจัด
การศึกษา มาตรา ๒๒ ได้กล่าวไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” ดังน้ันผู้สอนทุกคนจึงจําเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้บอกความรู้ให้จบไปในแต่ละคร้ังที่เข้าสอนมาเป็นผู้เอ้ือ 
อํานวยความสะดวก (Facilitator)ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนกล่าวคือเป็นผู้กระตุ้นส่งเสริมสนับสนุนจัด
สิ่งเร้าและจัดกิจกกรมให้ผู้เรียน เกิดการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของแต่ละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงต้องเป็นกิจกรรมที่ ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ 
สร้างสรรค์ศึกษาและค้นคว้าได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้และค้นพบความรู้ด้วยตนเองเป็นสาระ 
ความรู้ ด้วยตนเอง รักการอ่าน รักการเรียนรู้อันจะนําไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Long-life 
Education) และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man ) ผู้สอนจึงต้องสอนวิธีการแสวงหา
ความรู้ (Learn how to learn ) มากกว่าสอนตัวความรู้ สอนการคิดมากกว่าสอนให้ท่องจําสอนโดย
เน้น ผู้เรียนเป็นสําคัญ มากกว่าเน้นที่เน้ือหาวิชา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้จัดทําคู่มือจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เล่มน้ี เพ่ือหวังจะให้เป็นแนวทางแก่คณาจารย์ได้เลือกใช้ให้เป็น
ประโยชน์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนต่อไป 

  
 
        
                   (นายอํานาจ   สงวนกลาง) 
                                                         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
                                                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       มิถุนายน ๒๕๕๖ 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มี ๙ หมวด ๗๘ มาตรา โดยเป็น มาตรา
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาที่สําคัญ ได้แก่ มาตรา ๒๒ การเน้นผู้เรียนสําคัญที่สุด มาตรา ๒๓  การจัดการ
ศึกษาต้องมีการบูรณาการ มาตรา ๒๔ การใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา เป็นแนวทาง ให้สถานศึกษา
จัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา ๒๖ การประเมินแนวใหม่ที่หลากหลายในการปฏิรูป การเรียนให้ผู้เรียน
รู้จักวิธีการเรียนรู้ มีวิธีคิด รู้จักการต้ังคําถาม เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริง และ   มีการประเมินผลตาม
สภาพจริง ผู้สอนจะต้องให้ความสําคัญกับผู้เรียน (วิชัย วงษ์ใหญ่. ๒๕๔๔ : ๑-๑๓) การศึกษาลักษณะ
ต่างๆ ของผู้เรียนจึงเป็นสิ่งหน่ึงที่ผู้สอนควรให้ความสําคัญเพ่ือจะได้สามารถ วิเคราะห์ผู้เรียนและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้แผนกวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๔ : ๕-๗) 
ระบุว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หรือการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ที่ได้จัด หรือดําเนินการให้สอดคล้องกับผู้เรียน ความแตกต่างระหว่าง บุคคล 
ความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้โดยบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และแสวงหาความรู้ด้วน
ตนเองตามความถนัด ความสนใจด้วยวิธีการ กระบวนการ และ แหล่งการเรียนรู้ ที่หลากหลายที่เช่ือมโยง
กับชีวิตจริงทิ้งในและนอกห้องเรียน มีการวัดผล ประเมินผล ตามสภาพจริง ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูได้
ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด 
 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวทางที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้
บัญญัติไว้ สถาบันการศึกษาจึงมีหน้าที่โดยตรงที่จะกําหนดเป้าหมาย ภารกิจ และแสวงหา ยุทธศาสตร์
ต่างๆ ในการดําเนินการเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และความสามารถ  ของผู้เรียนแต่
ละคน 
 

๑.๑   การเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๔ : ๑๑๖-๑๑๙) ได้กําหนดแนวทางในการ 
ปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ ในด้าน การ
เรียนการสอนในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 
 
 
 ๑. แต่ละสถาบันต้องกําหนดเป้าหมายและภารกิจที่ชัดเจนตามความพร้อมและความ เช่ียวชาญ
เฉพาะของแต่ละสถาบัน ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน    ต้องแสวงหา



 ๑

วิธีการจัดการศึกษา และยุทธศาสตร์ที่จะสามารถเข้าถึงผู้เรียนได้มากที่สุด 
๒. การพัฒนาหลักสูตร ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ ความ

ต้องการของสังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม สาระของหลักสูตร นอกจากมุ่งพัฒนาบัณฑิตอย่าง สมดุล ทั้ง
ความรู้ ความสามารถและความดีงามแล้ว ยังต้องมุ่งเน้นการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูง และการ
ค้นคว้าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาสังคม 
 ๓. รูปแบบการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ต้องมีความหลากหลายตามความต้องการ  ของ
ผู้เรียน โดยไม่จํากัดวัน เวลา สถานที่ เพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (Life -Long 
Learning) โดยนอกจากจะจัดภายในสถาบันอุดมศึกษาแล้ว จะต้องพัฒนารูปแบบให้มีความ ยืดหยุ่น 
หลากหลายขึ้น อาทิ การจัดร่วมกับสถานประกอบการในโปรแกรมพิเศษประเภทต่างๆ เป็นต้น 
 ๔. การจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริม ต้องยึดผู้เรียนเป็นหลัก โดยต้องเน้น
ความสําคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนควรทํา หน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ๕. ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตร ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและเพ่ือสร้าง บัณฑิต
ที่พึงประสงค์มีความใฝ่รู้สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ  และมีคุณธรรม 
จริยธรรม ควบคู่กับความรู้ ความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ 
 ๖. ให้มีการกําหนดมาตรฐานหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  การรับรองหลักสูตรของ 
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภทที่เป็นมาตรฐานเดียวกันสําหรับอุดมศึกษาแต่ละระดับ 
 ๗. ให้ความสําคัญกับการลงทุนเพ่ือการวิจัย สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนา 
ประเทศ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๘. ปรับระบบการประเมินและวัดผลการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือเอ้ือต่อการพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพิจารณาจากความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรม การร่วมกิจกรรม ควบคู่
กับการทดสอบตามความเหมาะสม 
 ๙. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการ ทั้ง
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 การจัดกระบวนการเรียนตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๓ : 
๕.๑๓) แสดงลักษณะผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ไว้ ดังน้ี 
 
คุณลักษณะของผู้เรียนทีพ่ึงประสงค ์
 

คนดี 

• ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม 

• ดีท้ังใจและพฤติกรรม 

• มีวินัยต่อตนเองและสังคม  

• จิตใจดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม 



 ๒

• อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

• มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย  

• ควบคมตนเองได้  

• พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 

• ทํางานเพื่อส่วนรวม 

คนเก่ง 

• มีความรอบรู้ มีความรู้ท้ังไทยและสากล 

• มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง 

• มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ  

• เป็นผู้นําผู้ตามที่ดี  

• ทันโลกทันเทคโนโลยี  

• เรียนรู้ดัวยตนเองได้  

• รักท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• รู้จักตนเอง  

• แก้ปัญหาเป็น  

• กล้าแสดงออก 

มีความสุข 

• ร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส  

• จิตใจเข้มเข็ง 

• มีความสุขในการเรียนรู้ และการทํางาน  

• มีความรักต่อทุกสรรพสิ่ง  

• มนุษยสัมพันธ์ดี  

• ปลอดพันจากอบายมุข 

 
 

ลักษณะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ 

• เป็นกระบวนการทางปัญญา พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

• เรียนอย่างมีความสุข เน้นประโยชน์ของ ผู้เรียนเป็นสําคัญ 

• บูรณาการสาระการเรียน สอดคล้องกับความสนใจ ทันสมัยตามสภาพจริง 

• เป็นกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง นําไปใช้ประโยชน์ได้ 

• เป็นกระบวนการเรียนร่วมกัน โดยมีผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนเรียน  

 การจัดกระบวนการเรียนตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีขั้นตอน 
สําคัญ ดังต่อไปน้ีคือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ๒๕๔๓ : ๒๙) 
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 ๑. การสํารวจความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน สํารวจพ้ืนฐานความรู้เดิม 
 ๒. การเตรียมการ ครูเตรียมเกี่ยวกับสาระการเรียนและองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
วางแผนการเรียนการสอน 
 ๓. การดําเนินกิจกรรมการเรียน เช่น ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียน      ขั้น
วิเคราะห์ อภิปรายผลงาน/องค์ความรู้ที่สรุปไต้จากกิจกรรมการเรียนวิเคราะห์อภิปรายกระบวนการ
เรียนรู้ 
 ๔. การประเมินผล 
 ๕. การสรุปและนําไปประยุกต์ใช้ 
 

๑.๒ กระบวนการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติไต้กําหนดลักษณะกระบวนการจัดการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญไว้ ๙ ประการ คือ 
 ๑. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
 ๒. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ 
 ๓. กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาคําตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๔. นําภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 
      การสอน 
 ๕. ฝึกและส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู้เรียน 
 ๖. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
 ๗. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และความรับผิดชอบต่อกลุ่ม  
     ร่วมกัน 
 ๘. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักสถานศึกษาของตนเอง และมีความกระตือรือร้นในการเรียน 
 ๙. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเน่ือง 
 

๑.๓ บทบาทของครู 

 ทิศนา แขมมณี (๒๕๔๗ : ๓๖-๓๗) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูและได้ให้ข้อเสนอแนะสําหรับ 
ครูผู้สอนไว้ ดังน้ี 
 
 ข้อเสนอแนะสําหรับครู 
 ๑. ในการศึกษาเก่ียวกับการสอน ครูพึงให้ความสนใจในหลักการมิใช่มุ่งความสนใจที่เทคนิค 
วิธีการเท่าน้ัน ครูควรพยายามทําความเข้าใจในหลักการ จําหลักการให้แม่น และหมั่นประยุกต์ใช้หลักการ
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น้ันในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 ๒. ครูพึงศึกษาแนวความคิด ความเช่ือ หรือหลักการต่างๆ ซึ่งมีอยู่อย่างหลากหลาย และ 
เลือกสรรสิ่งที่ตนเช่ือถือ หมั่นวิเคราะห์การคิดและการกระทําของตนว่าสอดคล้องกัน หรือไม่ และศึกษา
ผลการกระทํา เพ่ือปรับเปลี่ยนหรือยืนยันแนวความคิด ความเช่ือมั่นต่อไป 
 ๓. ครูพึงเปิดใจกว้างในการศึกษาแนวความคิด ความเช่ือ หรือหลักการต่างๆ ที่แตกต่าง    ไป
จากความคิดของตน และเปิดโอกาสให้ตนเองได้มีประสบการณ์ในสิ่งที่แตกต่างออกไป โดยการทดลอง 
ปฏิบัติ หรือศึกษา วิจัย เพ่ือพิสูจน์ทดสอบแนวคิดใหม่ๆ อันอาจจะ นํามาซึ่งทางเลือกใหม่ๆ ทําให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น มีความคิดแปลกใหม่ มีชีวิตชีวา น่าต่ืนเต้น และน่าเรียนรู้ ทั้งสําหรับ
ครูและผู้เรียน 
 สุคนธ์ สินธุพานนท์ และคณะ (๒๕๔๕ : ๑๗ - ๑๘ )กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนในการดําเนินงาน 
ตามกระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษานั้น ผู้สอน ทุกคน
จะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการดังต่อไปน้ี 
 ๑. การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน การที่ผู้สอนจะสามารถจัด กิจกรรม
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาเป็นผลสําเร็จอย่างมี ประสิทธิภาพ
น้ัน จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ดังน้ัน    ผู้บริหารและ
ผู้สอนจะต้องร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการร่วมกันจัดการศึกษา ซึ่งผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง  ความเข้าใจระหว่างกัน 
 ๒. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องคํานึงถึงสภาพแวดล้อมซึ่งเป็น 
บรรยากาศที่เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เหมาะสม ต่อ
การเรียนรู้ มีสื่อการสอนที่เร้าความสนใจผู้เรียน ตลอดจนการดําเนินกิจกรรมในบรรยากาศแห่ง ความเป็น
กัลยาณมิตรย่อมเอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
 ๓. การพัฒนางานของตนเอง    ผู้สอนจะต้องแสวงหาความรู้และประสบการณ์เพ่ือนํามาใช้ใน
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จระหว่างกัน 
 ๔. การจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้สอน   
จะต้องให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสภาพและความ ต้องการ
ของท้องถิ่นโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม และมีการจัดแนวการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับหลักสูตร
ตามความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ให้
สามารถเช่ือมโยงแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ และเน้นการปฏิบัติจริง 
 ๕. กระบวนการจัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้สอนทุกคนควรจะได้ทําความ เข้าใจให้
กระจ่างชัดในความหมาย และลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสําคัญ เพ่ือ
จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (๒๕๕๑ : ๒๓-๒๔) กล่าวถึงการจัดการเรียน การสอนที่
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เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทําให้ผู้สอนในยุคปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและเสนอ บทบาทไว้ดังน้ี 
 บทบาทของครูในยุคปัจจุบัน ครูต้องสอนหรือฝึกผู้เรียน ดังนี้ 
 ๑. ฝึกคิด คือ สอนให้ผู้เรียนคิดเองเป็น 
 ๒. ฝึกให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ศึกษาให้ลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหน่ึง และมีการวิจัยค้นคว้า 
 ๓. ฝึกให้ผู้เรียนบริการสังคม คือ สิ่งที่เรียนจะมีคุณค่า เมื่อได้ใช้ความรู้น้ันให้เป็นประโยชน์ ต่อ
สังคม 
 ครูเป็นภูมิปัญญาที่สําคัญในการพัฒนาให้ผู้เรียนต้ังแต่ตัวเล็กๆ ซึ่งเป็นประชากรที่สําคัญของโลก 
ครูต้องเป็นตัวทวีคูณในการนําเด็กเข้าสู่ระบบของการเรียนรู้ บทบาทของครูจึงเปลี่ยนไป จากผู้ให้ความรู้ 
ผู้บอกความรู้ (Telling, Talking) มาเป็นผู้ไห้ผู้เรียนใช้กระบวนการ (Process) คิดค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
ตลอดจนแก้ปัญหาด้วยตนเอง ครูจึงเปลี่ยนบทบาทจากผู้สอน (Teacher) มาเป็น  ผู้อํานวยความสะดวก 
(Facilitator) คือเป็นผู้เตรียมประสบการณ์ สื่อการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพคือดี มีปัญญาคือเก่ง และเป็นผู้มี ความสุข 
คือ สุขภาพกาย และจิตดี โดยสรุปเป็นประชาชนที่ดี เก่ง สุข เป็นประชาชนที่ มองกว้าง  คิดไกล ใฝ่รู้ เชิด
ชูคุณธรรมน้ัน ต้องเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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บทที่ ๒ 
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 

๒.๑ หลักการของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญคือการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนมาก
ที่สุด วิธีดําเนินการ คือให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนในการบรรลุเป็นผู้มีปัญญา ด้วยการเรียนรู้ ด้วยตนเอง โดย
ผ่านประสบการณ์ตรง เช่น ประสบการณ์ในการแก้ปัญหา การเรียนการสอน ต้องมีการพัฒนาและกระตุ้น
สติปัญญาให้มีความสามารถในการใช้เหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ และ ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ 
สามารถปรับตนให้ประสานกับสภาพแวดล้อม ทั้งที่เป็นมนุษย์ ธรรมชาติ และความเจริญทางเทคโนโลยี 
เป็นการศึกษาที่พัฒนาคนให้มีชีวิตครบ ๔ ด้าน คือ ภาวิตกาย หมายถึง กายที่เจริญแล้วหรือพัฒนาแล้ว มี
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกาย ได้อย่างดี ภาวิตศีล หมายถึง มีศีลที่เจริญแล้วหรือพัฒนาแล้ว มี
พฤติกรรมทางสังคมท่ีพัฒนาแล้ว ดํารงอยู่ในวินัย ก่อสันติสุข ภาวิตจิต หมายถึง มีจิตใจที่เจริญแล้วหรือ
พัฒนาแล้ว สมบูรณ์ด้วย คุณภาพจิต สมรรถภาพจิต และสุขภาพจิต และ ภาวิตปัญญา หมายถึง มีปัญญา
ที่เจริญแล้ว หรือ พัฒนาแล้ว มีปัญญาที่เป็นอิสระจากการครอบงําของกิเลส รู้เข้าใจและเห็นสิ่งทั้งหลาย
ตามความ เป็นจริง รู้เท่าทัน จนมีความเป็นอิสระโดยสมบูรณ์ (สุมน, ๒๕๑๘ : ๑๙ และพระราชวรมุนี, 
๒๕๓๑ : ๑๑๖ อ้างถึง ในธํารง, ๒๕๔๒ : ๔๗-๔๘) 
 ในวงการศึกษาต่างก็ยอมรับว่าการจัดการศึกษาที่ดีจะต้องคํานึงถึงธรรมชาติของผู้เรียน แต่ละคน
ว่ามีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ได้แก่ เชาวน์ปัญญา บุคลิกภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และพฤติกรรม
อ่ืนๆ การจัดการเรียนการสอน จึงมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งด้านความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติไปพร้อมๆ 
กัน ในระบบการเรียน ผู้เรียนควรเป็นผู้แสดงออกมากกว่าผู้สอน การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนควรให้
ผู้เรียนมีโอกาสได้แสดงออกมากที่สุด ให้ความสําคัญกับความรู้สึก นึกคิด และค่านิยมของผู้เรียน การจัด
บรรยากาศในการเรียน ควรเป็นแบบร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน ครูทําหน้าที่ช่วยเหลือให้กําลังใจ และ
อํานวยความสะดวกในขบวนการเรียนของผู้เรียนการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเทคนิคและวิธีการศึกษาค้นคว้า 
ดังน้ี (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้แผนกวิจัย, กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๔ : ๖-๗) 
 ๑. การวิเคราะห์ผู้เรียน การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มช่วยให้ครู ผู้สอนมีข้อมูล ที่
สําคัญในการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมหลักการวิเคราะห์ผู้เรียนควรคํานึงถึงองค์ประกอบที่
สําคัญ ๓ องค์ประกอบ คือธรรมชาติของผู้เรียน ประสบการณ์ และพ้ืนฐานความรู้เดิม    วิธีการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 ๒. การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้และการบูรณาการคุณธรรม ค่านิยมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๓. การวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา 
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 ๔. การออกแบบการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและเช่ือมโยง บูรณา
การระหว่างกลุ่มวิชาโดยใช้ผลการเรียนรู้ที่กําหนดเป็นหลัก และใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วนหน่ึง ของการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๕. การออกแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือวัดที่หลากหลาย เพ่ือ
สะท้อนภาพได้ชัดเจนและแน่นอนว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างไร ทําให้ได้ข้อมูล ของผู้เรียน
รอบด้านที่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพ่ือประกอบการตัดสินผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ 
 

๒.๒ วิธีสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 จากรายงานการวิจัยของทักษิณา เครือหงส์ (๒๕๕๑) ไต้เสนอแนวทางสําหรับผู้สอนที่ใช้หลักการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไว้ดังน้ี 
 

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 ๑. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้เป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 
อุดมศึกษา โดยการศึกษาข้อมูล พระราชบัญญัติการศึกษา ตําราเอกสารหลักสูตร หลักสูตรสาขาวิชา 
ลักษณะรายวิชาจัดทําแผน การสอนและเอกสารประกอบการสอน 
 ๒. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้หลักการ
วิเคราะห์ผู้เรียน เช่น วิเคราะห์จากรูปแบบการเรียนรู้ ความภูมิใจตนเอง เจตคติต่อวิชา ความคาดหวังใน
การเรียน ใช้แบบวัดความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน (Pretest) ก่อนเรียน วัดผลการเรียน ของผู้เรียนเป็นราย
หน่วยและมีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนในระหว่างการเรียนการสอน 
 
 ๓. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการจัดทํา 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น การบูรณาการเน้ือหา การจัดการเรียนรู้เพ่ือช้ีแนะการรู้คิด 
 ๔. ครูผู้สอนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนเของตนเองและ ผู้เรียน 
เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ในการหาความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มอบหมายให้นักศึกษา ค้นคว้าและนํามา
อภิปรายในช้ันเรียน ฝึกการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการประมวลข้อมูล และจัดทํารายงาน พัฒนาและใช้
สื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ ผู้เรียน
และอิงพัฒนาการของผู้เรียน เช่น มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ประเมินผลการเรียนรู้  จากผลงานที่
มอบหมายในระหว่างเรียน และทดสอบหลังเรียน 
 ๖. ครูผู้สอนมีการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม ตาม
ศักยภาพ ในการนําผลการประเมินการเรียนรู้มาเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน อาจทํา
ได้โดย 

• ให้นักศึกษาศึกษาบทเรียนนอกเวลาแล้วนําเสนอรายงานหน้าช้ัน (Presentation)  
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• มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองแล้วทํารายงาน (Report)  

• ให้นักศึกษาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแทนการถาม – ตอบ 
 
 ๗. ครูผู้สอนมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนและนําผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน   วัฒนา
พร ระงับทุกข์ (๒๕๔๒) ได้รวบรวมวิธีสอนแบบต่างๆ   ที่สามารถเลือกนํามาใช้ให้สัมพันธ์กับเน้ือหา
ประสบการณ์การพัฒนาทักษะตามวัตถุประสงค์ของหน่วยเรียนน้ันๆ ซึ่งมีอยู่ มากมายหลายแบบ 
ดังต่อไปน้ี 

• วิธีสอนแบบเน้นปัญหา (Problem-Based Teaching and Learning) 

• วิธีสอนแบบเน้นโครงการ (Project-Based Teaching and Learning) 

• วิธีสอนแบบเน้นทักษะปฏิบัติ (Skill- Based Teaching and Learning) 

• วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการสืบสวน (Inquiry-Based) 

• วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการคิด (Thinking-Based) 

• วิธีสอนแบบเน้นความคิดรวบยอด (Concept-Based) 

• วิธีสอนแบบเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Process-Based) 

• วิธีสอนแบบต้ังคําถาม (Questioning - Based) 

• วิธีสอนแบบโต้วาที (Debate) 

• วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

• วิธีสอนแบบกรณีตัวอย่าง (Case) 

• วิธีสอนแบบใช้บทเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Module)  
 

๒.๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 จากการศึกษาวิจัยของทักษิณา เครือหงส์ (๒๕๕๑) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับการจัดประสบการณ์ 
การเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญไว้ดังน้ี 
 ๒.๓.๑ ด้านหลักสูตร 

• พัฒนาผู้เรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล 

• เรียนจากประสบการณ์ที่ได้จากการกระทํา 

• มีความสามารถในการแก้ปัญหาและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

• เน้นการเสนอทางเลือกให้ผู้เรียน 
 ๒.๓.๒ ด้านเนื้อหาสาระ 

• เช่ือมโยงความสัมพันธ์ภายในเน้ือหาวิชาและรวมเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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• กําหนดหัวข้อหน่วยเน้ือหาให้มีความหมายยืดหยุ่นและสมดุล 
 ๒.๓.๓ การจัดประสบการณ์การเรียน 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีช้ีแนะการรู้คิด (Cognitive Guided Instruction) ซึ่งเป็น
นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน รูปแบบหน่ึงที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อาศัย
ความรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

ตัวอย่าง แผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ 
ระดับปริญญาตรี เวลา ๑๘๑ นาท ีวิชาคณิตศาสตร ์

แผนการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ ครั้งที่ ๒ 
หน่วยเรียน เรือ่ง เมตริกช์และดีเทอร์มิแนนท์ 

 
๑.  ผลการเรียนรู ้
 ผู้เรียนสามารถนําความจากคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน (ได้แก่จํานวน และ การดําเนินการตรีโกณมิติ) 
มาเช่ือมโยงเพ่ือหาค่าดีเทอร์มิแนนท ์เมตรกิซ์ผกผันโดยใช้วิธี การต่างๆ ได้ 
 
๒.  ความคิดรวบยอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ ๒.๑ แผนภาพการจัดประสบการณ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
(ทักษิณา เครีอหงส์,๒๕๕๑) 
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๓. จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑) หาค่าดีเทอร์มิแนนทข์องเมตริกซ์ได้ 
 ๒) หาค่าเมตริกซ์ผูกพันได้ 
 ๓) หาค่าเมตริกซ์ผกผันได้ 
 

๔. สาระการเรียนรู ้
 ๔.๑ ดีเทอร์มิแนนท์ 

๔.๑.๑ ไมเนอร์และโคเฟกเตอร์ 
๔.๑.๒ การหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ 

 ๔.๒ เมตริกซ์ผกูพันและเมตรกิซ์ผกผัน 
๔.๒.๑ เมตริกผูกพัน 
๔.๒.๒ เมตริกซ์ผกผัน 

๕.กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม ๑ เวลา ๙๑ นาท ี
 ๕.๑ ไมเนอร์และโคเฟกเตอร์ 
 ๕.๒ การหาค่าดีเทอร์มิแนนท ์
 

   ขั้นที่ ๑  
- ผู้สอนกําหนดโจทย์ปัญหาทีม่คีวามเหมาะสมให้ผู้เรียน 
- ผู้สอนแจกใบงาน ๓ ใหกั้บผู้เรียนเพ่ือหาค่าไมเนอร์ โคเฟกเตอร์ และค่าดีเทอร์

มิแนนท ์ของเมตริกซ์ตามเง่ือนไขที่กําหนด  
  ขั้นที่ ๒  

- ผู้เรียนคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหา ฝึกฝนด้วยตนเอง 
- ผู้สอนสอบถามผู้เรียนเรื่องไมเนอร์ โคเฟกเตอร์ และค่าดีเทอร์มิแนนท ์
- ดีเทอร์มิแนนท ์(Determinant) คือ สญัลักษณ์ที่ใช้แทนตัวเลขจํานวนหน่ึงที่ได้จาก 

เมตริกซ์จัตุรัส 
  ขั้นที่ ๓  

- ผู้เรียนนําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเองและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- ผู้เรียนนําเสนอคําตอบซึ่งเป็นค่าดีเทอร์มิแนนท์ที่ใช้วิธีการแตกต่างกัน ร่วมกันหา

ข้อผิดพลาด และตรวจคําตอบจากเอกสารเฉลยใบงาน ๓ -๔  
     ขั้นที่ ๔  

- ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปยุทธวิธีที่ได้จากการเรียนรู้ 
- ผู้เรียนร่วมกันสรุปวิธีการหาค่าดีเทอร์มิแนนท์ของเมตริกซ์โดยมีผู้สอนให้ข้อแนะนํา 

เพ่ิมเติม เรื่องการเลือกแถวหเอหลักที่จะนํามาใช้!นการคํานวณในกรณีที่มี ๑ เป็น
สมาชิก  



 ๑๑

 
     ขั้นที่ ๕ ประเมินผลตามสภาพจริง 
      ผู้สอนประเมินผลผู้เรยีนจากการตอบคําถามในใบงาน ๓ และการสังเกตพฤติกรรมผู้เรยีน 

๑) ใบงาน ๓ ผู้เรียนจะผ่านการเรียนถ้า ….................... 
๒) การสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลจาก …......................  

 
๖. สื่อการเรียนรู ้

 ใบงาน ๓ เฉลยใบงาน ๓ ใบงาน ๔ เฉลยใบงาน ๔ แบบทดสอบ เฉลยแบบทดสอบ 
 

๗. การวัดและประเมินผล 
 ผู้เรียนจะผ่านการเรียนเถ้าสามารถ 

๑) หาค่าดีเทอร์มิแนนทข์องเมตริกซ์ในใบงาน ๓ ได้ 
๒) หาค่าเมตริกซ์ผูกพันและเมตริกซ์ผกผันในใบงาน ๔ได้ 
๓) ผ่านการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

 

๒.๔ ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 ทิมพันธ์ เดชะคุปต์ (๒๕๕๑) ได้ให้แนวทางในการพิจารณา การจัดการเรียนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ โดยพิจารณาจากตัวบ่งช้ีต่างๆ ดังต่อไปนี้ (ทิมพันธ์ เดชะคุปต์ อ้างในคู่มือการจัด การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, ๒๕๕๑ : ๒๖-๒๙) 
ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 วิธีสอนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผู้สอนสามารถใช้วิธีการใดๆ ก็
ได้ที่เป็นวิธีสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอาจใช้วิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายๆ วิธีในการสอน ในครั้ง
หน่ึงๆ ดังเช่น วิธีการอภิปราย วิธีการค้นพบ วิธีสืบสอบแบบแนะนํา วิธีสอนแบบสตอริไลน์      วิธีสอน
แบบเน้นปัญหา วิธีสอนแบบแก้ปัญหา วิธีสอนแบบเน้นการเรียนด้วยตนเอง วิธีสืบสอบ    แบบไม่มีการ
แนะนํา วิธีอริยสัจสี่ กรณีศึกษาทักษะกระบวนการ ๙ ขั้น วิธีใช้สถานการณ์จําลอง วิธีการเช่ือมโยงมโน
ทัศน์วิธีสอนกลุ่มสัมพันธ์วิธีการเรียนแบบร่วมมือ เป็นต้น 
 การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีตัวบ่งช้ีที่จะใช้เป็นแนวทางในการประเมิน   ได้ว่า 
ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือไม่ โดยประเมินจากผู้สอน เมื่อเขียนแผนการ
สอน และเมื่อนําแผนการสอนไปใช้ในห้องเรียนและประเมินจากผู้เรียนจากพฤติกรรม     การเรียนทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางน้ัน ยังมี ระดับจากตํ่าสุดไปหา
สูงสุด เกณฑ์ที่ใช้ประเมินคือ สังเกตว่านักเรียนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตาม ถ้านักเรียนมีส่วน
ร่วมสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง จากสิ่งที่ผู้เรียนต้องการรู้  ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะมีบทบาทมาก



 ๑๒

ที่สุด แต่ผู้สอนมีบทบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามถ้าผู้สอนมีบทบาท กําหนดหัวเรื่อง กิจกรรม รวมทิ้งสื่อ
เพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนให้ผู้เรียนสร้างความรู้เอง ในลักษณะน้ีผู้สอนและ ผู้เรียนอาจมีบทบาทเท่าๆ 
กัน ซึ่ง ก็ยังจัดเป็น การเรียน การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเช่น กันแต่อยู่ในระดับปานกลาง เพ่ือให้
การเรียน การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงอาจเร่ิมต้นฝึกให้
ผู้เรียนเริ่มมีบทบาทในการเรียนรู้  จากระดับน้อยจนมากขึ้นตามลําดับ ซึ่งจะทําให้ผู้สอนมีบทบาทในการ
สอนน้อยลงตามลําดับไปด้วย  
 ตัวบ่งช้ีของ การจัดการเรียน การสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยพิจารณาทั้ง ผู้สอนและ 
ผู้เรียนมีดังต่อไปน้ี 
 

เม่ือพิจารณาผู้สอน 
 ๑. ผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่เอง (Construction of the New 
Knowledge) 
 ๒. ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด (Thinking 
Process) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) และสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 ๓. ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน (Participation) คือ มีส่วนทั้งด้านปัญญา กาย อารมณ์ 
และสังคม รวมทั้งให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับทั้งสิ่งมีชีวิตและกับสิ่งที่ไม่มี ชีวิต เช่น หนังสือ 
สถานที่ต่างๆ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ๔. ผู้สอนสร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทิ้งบรรยากาศทางกายภาพและจิตใจเพ่ือให้ผู้เรียน 
เรียนอย่างมีความสุข (Happy Learning) 
 ๕. ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลทั้งทักษะ กระบวนการ ขีดความสามารถศักยภาพของ ผู้เรียน 
และผลผลิตจากการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) 
 ๖. ผู้สอนพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ (Application) 
 ๗. ผู้สอนเปล่ียนบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator) คือ เป็นผู้จัดประสบการณ์ 
รวมท้ังสื่อการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางสร้างความรู้ด้วยตนเอง คือผู้สอนที่เป็น      ผู้
อํานวยความสะดวกน้ันมีบทบาทดังน้ี 

๗.๑ เป็นผู้นําเสนอ (Presenter) 
๗.๒ เป็นผู้สังเกต (Observer) 
๗.๓ เป็นผู้ถาม (Asker) 
๗.๔ เป็นผู้ให้การเสริมแรง (Reinforce) 
๗.๕ เป็นผู้แนะนํา (Director) 
๗.๖ เป็นผู้สะท้อนความคิด (Reflector) 
๗.๗ เป็นผู้จัดบรรยากาศ (Atmosphere Organizer) 
๗.๘ เป็นผู้จัดระเบียบ (Organizer) 



 ๑๓

๗.๙ เป็นผู้แนะแนว (Guide) 
๗.๑๑ เป็นผู้ประเมิน (Evaluator) 
๗.๑๑ เป็นผู้ไห้คําช่ืนชม (Appraiser) 
๗.๑๒ เป็นผู้กํากับ (Coacher) 

เม่ือพิจารณาผู้เรียน 
 ๑. ผู้เรียนสร้างความรู้ (Construction) รวมทั้งสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง 
 ๒. ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการ (Process Skills) คือ กระบวนการคิด และกระบวนการ กลุ่ม 
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
 ๓. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน (Participation) และมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
 ๔. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) 
 ๕. ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้ได้ (Application) 
 
ตัวบ่งช้ีสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือการให้ผู้เรียนใช้ กระบวนการ
สร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเองดังแผนภาพต่อไปน้ี 

 
 
รูปที่ ๒.๒ แผนภาพการใช้กระบวนการสร้างความรู้ใหม่และสิ่งประดิษฐใ์หม่ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ๒๕๕๑ 
: ๒๘) 
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บทที่ ๓ 
การออกแบบการเรียนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

๓.๑ การออกแบบการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 ทิศนา แขมมณี (๒๕๔๗ : ๒๑๕) ได้เสนอแนวทางการออกแบบการเรียนการสอน เพ่ือใช้ในการ
วางแผนการสอนดังแสดง ในรูปที่ ๓.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๓.๑ แผนภาพระบบการออกแบบการเรียนการสอน (ทิศนา แขมมณ,ี ๒๕๓๔) 
 
 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (๒๕๕๑: ๑๗-๑๘) มีวิธีการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
ศูนย์กลางตามข้ันตอนดังน้ี 
 ๑. กําหนดวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งควรกําหนดให้ครบท้ังด้าน ความรู้ (K) 
กระบวนการ (P) และเจตคติ (A) 
 ๒. กําหนดเนื้อหา/สาระให้สอดคล้องหรือล้อไปกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในแต่ละ 
วัตถุประสงค์ สาระที่ระบุอาจเป็นข้อเท็จจริง (Fact) มโนทัศน์ (Concept) คํานิยาม / คําจํากัดความ 
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(Definition) หลักการ (Principle) กฎ (Law) และทฤษฎี (Theory) 
 ๓. กําหนดยุทธศาสตร์การสอนว่า ต้องการใช้หรือเน้นทฤษฎีการเรียนเหลักการเรียนรู้ หรือ
แนวคิดใดๆ ที่พิจารณาแล้วเหมาะสมกับเน้ือหา เหมาะสมกับความสามารถผู้เรียน รวมทั้ง บริบทของ
แหล่งที่จัดการเรียนการสอน อาจจัดการเรียนการสอนเน้นครูเป็นศูนย์กลางบ้าง สื่อ เป็นศูนย์กลางบ้าง 
และพยายามจัดเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในการจัดการเรียนการสอนน้ันให้เป็น ประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
สําคัญหรือเป็นหลัก จากนั้นจึงเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธีสอนต่างๆ เทคนิคการสอน หรือใช้แบบ
ผสมผสานด้วยหลากหลายวิธีสอนและเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับ เน้ือหาและบริบท นอกจากน้ีครูยัง
ต้องเตรียม รวมทั้งระบุแหล่งข้อมูลที่เป็นแหล่งเรียนรูให้ผู้เรียน ไปสืบค้นเพ่ือตอบปัญหาที่สงสัยด้วยตนเอง 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เป็นการสร้างความรู้ใหม่ 
 ๔. กําหนดวิธีวัดผลการเรียนรู้ด้วยหลากหลายวิธี กําหนดเคร่ืองมือผู้วัด เป็นการวัดผล ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี ๓.๒ แผนภาพการวางแผนหรือการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 
๒๕๕๑ : ๑๙) 

๓.๒ แผนการจัดการเรียนรู้ 

 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ไว้มากมายหลายทัศนะ ดังน้ี 

 ๑. แผนที่จัดทําขึ้นเพ่ือจัดประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นตัวบ่งช้ีว่าผู้เรียนได้ เรียนรู้
อะไร เพ่ืออะไร และอย่างไร 
 ๒. ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับน้ันมีผลทําให้เกิดพัฒนาการทั้งในด้านร่างกาย สังคม ปัญญา และ
จิตใจ 
 ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายรวมถึงชุดของสิ่งที่ใช้ในการเรียนการสอน (Set of Materials) 
จุดประสงค์ที่นําไปปฏิบัติ (Performance Objective) และรวมถึงกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
 ๔. แผนหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกําหนด 
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 ๕. แผนหรือโครงการที่จัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ที่
สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการศึกษาตามที่กําหนดไว้ 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการเลือกเน้ือหา สาระ 
หรือความรู้ต่างๆ ซึ่งการเลือกเน้ือหาสาระจะพิจารณาจากประเภทของเนื้อหาสาระ ซึ่งมี หลายระดับดังน้ี 
 ประเภทของเนื้อหาสาระ  
  ๑. ข้อเท็จจริงและความรู้สามัญ (Factual Information and Verbal Knowledge) ซึ่งมีอยู่ใน
หลักสูตรทุกระดับ  
  ๒. ความคิดรวบยอดและหลักการ (Concept and Principle) เป็นความรู้ที่ยาก และซับ-ซ้อน 
มากกว่าข้อเท็จจริงธรรมดาผู้เรียนจําเป็นต้องได้รับข้อมูลที่มากเพียงพอจึงจะเกิดการเรียนได้ 
 ๓. การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ (Problem Solving and Creativity) เป็น เรื่อง
กระบวนการคิด ฝึกให้เกิดความสามารถของสติปัญญาในการแก้ปัญหาและให้โอกาสผู้เรียน ได้แสดงออก
ถึงความคิดสร้างสรรค์อย่างมีเสรีภาพและเหมาะสม 
 ๔. เจตคติและค่านิยม (Attitude and Values) เป็นเน้ือหาสาระที่มีการปลูกฝัง อบรม     สั่ง
สอนให้ผู้เรียนมีเจตคติและค่านิยมที่ดี 
 ๕. ทักษะทางกาย (Skill) การฝึกฝนเรื่องความชํานาญและความคล่องแคล่วว่องไว ในการใช้ส่วน
ต่างๆ ของกล้ามเน้ือเพ่ือให้เกิดทักษะทางกาย 
 สรุปว่า ข้อมูลพ้ืนฐานด้านเน้ือหาสาระมีความสําคัญในการนําผู้เรียนไปสู่จุดหมายปลายทาง ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่วางไว้ นอกจากน้ีในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ครูยังต้องคํานึงถึง 
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งทิมพันธ์เดชะคุปต์(๒๕๕๑ : ๑๑-๑๖) ได้สรุปไว้ดังน้ี  
 

องค์ประกอบสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู้มี ๓ ประการ ได้แก่ 

 ๑. วัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objective) ควรเขียนเป็นวัตถุประสงค์
เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) โดยเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาในเร่ืองต่อไปน้ี 

๑.๑ ความรู้ (Knowledge: K) 
๑.๒ ทักษะกระบวนการ (Process: P) ทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติรวมท้ัง  

         การแสดงออก 
๑.๓ เจตคติ (Attitude : A) คือ ความสนใจ พอใจ รวมทั้งลักษณะนิสัย 

๒. ประสบการณ์เรียนรู้ (Learning Experiences) ในส่วนน้ีประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ 
๒.๑ เน้ือหาสาระ (Content) ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับ 
๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Process of Learning) เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  

              ต้ังแต่ขั้นนํา ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป 



 ๑๗

๓. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการตีค่าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งต้องใช้ข้อมูลทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพจากการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง องค์ประกอบทั้ง ๓ ข้างต้นปรากฏในแผนภาพ
ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี ๓.๓ แผนภาพองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, ๒๕๕๑: ๑๒) 

 

๓.๓ รูปแบบการจัดการเรียนรู้  

 จากเอกสาร "การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ" 
ของกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๔) ได้จําแนกรูปแบบการสอนเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆ  คือ 
 ๑. กลุ่มรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิด 
 ๒. กลุ่มรูปแบบการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม 
 ๓. กลุ่มรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมและคา่นิยม 
 

๑. กลุ่มรูปแบบการสอนทีเ่นน้กระบวนการคิด 

 กลุ่มรูปแบบการสอนที่เน้นกระบวนการคิดที่เสนอเป็นตัวอย่างในเอกสารของ กรมวิชาการ, 
กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๔) จํานวน ๒๑ รูปแบบ รวม ๒๘ วิธี ได้แก่ 
 ๑.๑ การใช้กระบวนการแก้ปัญหา 
 ๑.๒ การเรียนรู้ "ฉลาดรู"้ 
 ๑.๓ การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพความคิด 
 ๑.๔ การเรียนรู้แบบสรรคส์รา้งความรู้ 
 ๑.๕ การสอนโดยใช้ชุดการสอน 
 ๑.๖ การสอนตามแนวพุทธวิธี 
 ๑.๗ การสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ 
 ๑.๘ การสอนตามวิธีของเทนนีสัน 



 ๑๘

 ๑.๙ การสอนตามหลักการเรียนรู้ของกาเย่ 
 ๑.๑๑ การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ 
 ๑.๑๑ การสอนแบบกระบวนการ 
 ๑.๑๒ การสอนแบบโครงการ 
 ๑.๑๓ การสอนแบบโครงงาน 
 ๑.๑๔ การสอนแบบบูรณาการ 
 ๑.๑๕ การสอนแบบรอบรู้ 
 ๑.๑๖ การสอนแบบศูนย์การเรียน 
 ๑.๑๗ การสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 ๑.๑๘ การสอนแบบอุปนัย 
 ๑.๑๙ การสอนแบบนิรนัย 
 ๑.๒๑ การสอนรายบุคคลหรอืการเรียนด้วยตนเอง 
 

๒. รูปแบบการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วม 

 รูปแบบการสอนที่เน้นการมีสว่นร่วมเป็นรูปแบบการสอนที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพ่ือ ใหผู้้เรียน
ทํางานร่วมกันได้ รูปแบบการสอนในกลุม่น้ีได้เสนอไว้เป็นตัวอย่างจํานวน ๑๑ วิธี ได้แก่ 
 ๒.๑ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 ๒.๒ การสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม 
 ๒.๓ การสอนที่เน้นการเรียนแบบร่วมมือ 
 ๒.๔ การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
 ๒.๕ การสอนแบบกลุ่มสมัพันธ์ 
 ๒.๖ การสอนแบบซินดิเคท 
 ๒.๗ การสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 ๒.๘ การสอนแบบสเตด (STAD) 
 ๒.๙ กิจกรรมคิวซีหรือกิจกรรมกลุ่มสร้างคุณภาพ (QC) 
 ๒.๑๑ การสอนแบบซิปปา (CIPPA) 
 

๓. รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมและค่านยิม 

 รูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาพฤติกรรมและค่านิยมเสนอไว้เป็นตัวอย่างในที่น้ี จาํนวน ๗ วิธี 
ได้แก่ 
 ๓.๑ การใช้สถานการณ์จําลอง 
 ๓.๒ การทําค่านิยมให้กระจ่าง 



 ๑๙

 ๓.๓ การปรับพฤติกรรม 
 ๓.๔ การสร้างเสริมลักษณะนิสัย 
 ๓.๕ การสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ 
 ๓.๖ การสอนแบบนาฏการ 
 ๓.๗ การแสดงบทบาทสมมติ 
 รายละเอียดวิธีการสอนแบบต่างๆ ระบุไว้ไนเอกสารการสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของกรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๔) 
 

๓.๔ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้  

 ทักษิณา เครือหงส์ (๒๕๕๑)  ได้นําเสนอรายงานการวิจัยการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการ
เรียนรู้ไว้ดังน้ี 
 ในระบบการศึกษานั้นเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนํามาใช้ในการเรียนการสอนในหลาย รูปแบบ 
ได้แก่ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI)คอมพิวเตอร์
ช่วยจัดการเรียนการสอน (Computer Managed Instruction) มัลติมีเดีย (Multimedia) และ IT 
Campus เป็นต้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction หรือ CAI) หมายถึง 
บทเรียนที่ได้จัดกระทําไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยการ นําเสนอเน้ือหาที่ต้องการสอนกับ
ผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับ คอมพิวเตอร์โดยตรงตามความสามารถ 
องค์ประกอบของ CAI คือ เป็นการเรียนโดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ บทเรียนได้ถูกสร้างเตรียมไว้ก่อนมีการ
เรียนเกิดขึ้น ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และยึดหลักความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 การออกแบบการสอนนิยมใช้วิธีการ ได้แก่  
  ๑) Drill - and - Practice Method  
  ๒) Tutorial Method  
  ๓) Gaming Method  
  ๔) Simulation Method  
   ๕) Discovery Method  
  ๖) Problem Solving Method 
 คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการเรียนการสอน (Computer Managed Instruction) หมายถึงการนําเอา
ระบบการจัดเก็บและจัดกระทําข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาใช้ในขบวนการจัดการเรียน การสอน 
เพ่ือที่สามารถติดตามและควบคุมขบวนการการสอนและการพัฒนาการสู่ความสําเร็จ ของผู้เรียนแต่ละคน 
ในปัจจุบันนิยมนํามาใช้งานต่อไปน้ี 
 



 ๒๐

   ๑) Computer - Based Testing  
  ๒) Recording Keeping  
  ๓) Computer Prescription of Media / Material / Activities  
  ๔) Computer Scheduling, Inventorying and Budgeting  
  ๕) Computer - Generated Materials ๖) Computer - Based Instruction Design 
 
 มัลติมีเดีย (Multimedia) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ใน การสื่อ
ความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ (Text) กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น กรณีที่ผู้ใช้สามารถ ควบคุมสื่อให้นําเสนอ
ออกมาตามต้องการได้เรียกว่า มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia) การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้
สามารถจะกระทําได้โดยผ่านทางแป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) เป็นต้น 
การใช้มัลติมีเดียในลักษณะปฏิสัมพันธ์จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ หรือทํากิจกรรม รวมถึงดูสื่อต่างๆ 
ด้วยตัวเองได้ สื่อต่างๆ ที่นํามารวมไว้ไนมัลติมีเดีย เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ จะช่วยให้เกิดความ
หลากหลายในการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ในแนวทางใหม่ที่ทําให้คอมพิวเตอร์มี
ความน่าสนใจหรือเร้าความสนใจ เป็นการเพ่ิมความสนุกสนาน ในการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น คุณค่ามัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนการสอน คือ เป็นสื่อทางการเรียนการสอน ที่มีขอบเขตกว้าง เพ่ือทางเลือกในการเรียนการ
สอน สามารถตอบสนองรูปแบบของนักเรียนที่แตกต่างกันได้ โดยสามารถจําลองสถานการณ์ของวิชา
ต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ทําให้นักเรียนได้รับประสบการณ์  ตรงก่อนการลงมือปฏิบัติจริง สามารถทบทวน
ขั้นตอนและกระบวนการได้ อาจกล่าวได้ว่าการพัฒนา การทางด้านสื่อและเทคโนโลยีทําให้เกิด การ
เปลี่ยนแปลงในด้าน การเรียนของผู้เรียนและด้านการสอน ของผู้สอนด้วย อนาคตเทคโนโลยีทางการเรียน
การสอน (Future Technology of Instruction) จะมีรูปแบบดังน้ี 
 ๑) การเรียนจะเน้นพัฒนาการเป็นรายบุคคลมากขึ้น เน่ืองจากมีสื่อการเรียนและเปิดโอกาส ให้
ผู้เรียนได้เรียนตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนมากขึ้น วิธีการเรียน (Learning 
Styles) ของแต่ละคนขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะและนิสัยของผู้เรียนซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ และการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ทางการเรียน 
 ๒) การเรียนการสอนจะผ่านเคร่ืองช่วยสอนและผู้ชํานาญเฉพาะด้านมากข้ึน การผลิต ซอฟต์แวร์
เพ่ือใช้ทางการศึกษาจะทําให้เคร่ืองช่วยสอนทําหน้าที่แทนครู เครื่องช่วยสอนเป็นผลรวม ของการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการสร้างประสบการณ์การเรียนให้กับผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้มี   ส่วนร่วม 
(Instruction) สามารถโต้ตอบกับเคร่ืองช่วยสอนหรือสมองกล (Artificial Intelligence)   ซึ่งทําหน้าที่
เสมือนครู เพ่ือนนักเรียน ผู้ควบคุมและอ่ืนๆ 
 ๓) ผู้เรียนจะใช้อุปกรณ์การเรียนที่เป็นผลผลิตของเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีทําให้ มีผูใ้ช้
เทคโนโลยีมากขึ้น 
 ๔) แนวความคิดของเทคโนโลยีในรูปของสิ่งผลิตจะเป็นรูปของเทคโนโลยีทางระบบแนวทาง ใน



 ๒๑

การเรียนการสอนภายใต้เง่ือนไขต่างๆ ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มกําลังความสามารถ 
 ๕) มีการเช่ือมโยงความสามารถทางสมองของมนุษย์กับเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจ จะมีทั้ง
ช่วยเพ่ิมพ้ืนที่ในการจํา ถ่ายทอดระบบการทํางานของสมองผ่านเครื่องมือที่สร้างขึ้น โดยอาจรวมไปถึงการ
ควบคุมการทํางานด้วย การพัฒนาอาจเริ่มจากผู้พิการแล้วพัฒนาไปใช้กับคนทั่วไปได้ ในประเทศที่พัฒนา
แล้วการสร้างเทคโนโลยีมีความสําคัญย่ิง เป็นตัวกําหนดความเจริญทางเศรษฐกิจ และความเจริญรุ่งเรือง
ของประเทศได้ในอนาคต 
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ภาคผนวก 
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มคอ.๑  มาตรฐานคณุวุฒิระดบัสาขาวิชา 
  

 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  หมายถึงกรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต
ในแต่ละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหน่ึงซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา   
ปริญญา  และองค์ความรู้ที่เป็นเน้ือหาเท่าที่จําเป็นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิ
น้ันๆ  เพ่ือเป็นหลักประกันว่าผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  ในสาขา/สาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กําหนด  ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาจะเปิดกว้างและส่งเสริมให้สถาบันต่างๆ  มีโอกาสบรรจุเน้ือหาวิชาในส่วนที่นอกเหนือจากที่
กําหนดไว้ได้อย่างอิสระ  เหมาะสม  และตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน  ซึ่งจะทํา
ให้สถาบันต่างๆ  สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย  แต่มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงได้ 
 นอกจากน้ี  มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังได้กําหนดเง่ือนไข  ข้อแนะนํา  ในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาต้องนําไปปฏิบัติ  เพ่ือให้หลักประกันว่า  หลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 มคอ.๑  เป็นแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให้คณะผู้เช่ียวชาญในการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ  ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๒ 
 เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามท่ีคณะ
ผู้ เ ช่ียวชาญเสนอแล้ว  จะเสนอรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช้เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้มาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตร
ปรับปรุง  ตามแบบ   มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 

มาตรฐานคณุวุฒิระดบั..........................สาขา/สาขาวชิา................................................... 
 
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา................................................................................................................................ 
๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๓.  ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 



 ๒๔

๔.  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๕.  มาตรฐานผลการเรียนรู ้
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๖.  องค์กรวิชาชีพทีเ่ก่ียวขอ้ง  (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๗.  โครงสร้างหลักสูตร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
๘.  เนื้อหาสาระสาํคญัของสาขา/สาขาวิชา 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๙.  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้  
 ๙.๑  กลยุทธ์การสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ๙.๒  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๑๑.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 



 ๒๕

๑๑.  คุณสมบติัผู้เขา้ศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๑๒.  คณาจารย์และบคุลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๑๓.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย์ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๑๖.   การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ...................สาขาวิชา................................สู่การปฏิบัติ   
         ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..................................................
สาขา/สาขาวิชา................................................สู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรบัปรุง  ดังน้ี 
   ๑๖.๑  ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตร ในหัวข้อต่าง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ................สาขา/สาขาวิชา....................... 
 ๑๖.๒  แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......................สาขา/สาขาวิชา.......................
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ........................สาขา/สาขาวิชา............................ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 
อย่างน้อย ๕  คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรอืผู้เช่ียวชาญใน
สาขา/สาขาวิชา.............................................ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย   ๒   คน เพ่ือดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..............................สาขา/สาขาวิชา
.................................โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ  มคอ.๒    

๑๖.๓   การพัฒนาหลักสูตรระดับ......................สาขา/สาขาวิชา............................ ตามข้อ ๑๖.๒ 
น้ัน ในหัวข้อมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ.....................................สาขา/สาขาวิชา................................. แล้ว สถาบันอุดมศึกษาอาจ
เพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องการให้บัณฑิตระดับ.....................................
สาขา/สาขาวิชา..........................................ของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชาเดียวกันของ สถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่



 ๒๖

สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียน หลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู้ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจาย ความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ
ความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ด้านใดบ้าง   

 ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามท่ีกําหนดไว้
ใน หลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ 
(รายละเอียดของ ประสบการณ์ภาคสนาม) ตามลําดับพร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่า  แต่ละรายวิชาจะทําให้
เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในเรื่องใดบ้าง สถาบันฯ  ต้องมอบหมายให้ภาควิชา/สาขาวิชา     จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้ง รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้เสร็จเรียบร้อย 
ก่อนการเปิดสอน    

๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร   ซึ่งได้จัด
ทําอย่าง ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา
และอนุมัติ รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาค
สนามให้ชัดเจน   

๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้
เปิดสอนแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๑ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ 
อนุมัติ    

๑๖.๗  เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามข้อ ๑๖.๕ แล้วให้มอบหมายอาจารย์ผู้สอน แต่ละ
รายวิชา ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ของสาขา/สาขาวิชา  

๑๖.๘  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา
และ ประสบการณ์ภาคสนาม ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว ให้อาจารย์ผู ้สอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา   ซึ่งรวมถึงการประเมินผล   และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพร้อมปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖  (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม)  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ  และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม ประจําปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา  โดยมี
หัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใช้ในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้    

๑๖.๙  เมื่อครบรอบหลักสูตร  ให้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้อ 
อย่างน้อย ตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช่นเดียวกับการรายงานผลการ
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ดําเนินการของหลักสูตร ในแต่ละปีการศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมว่า บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมท้ังให้นํา
ผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา หลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต่อไป  
๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐาน 
ข้อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR)  
   เพ่ือประโยชน์ต่อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาการ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข้ารับราชการของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.) การรับรอง คุณวุฒิเพ่ือการศึกษาต่อหรือทํางานในต่างประเทศ  และเป็นข้อมูลสําหรับผู ้
ประกอบการ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ได้
โดยสะดวกให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูล หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่  (Thai Qualifications 
Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ ได้เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ 
ต่อไปน้ี    

๑๗.๑  เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๑ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรน้ัน      

๑๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร                     
ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเน่ืองกัน  ๒  ปี  นับต้ัง
แต่เปิดสอน หลักสูตรที่ได้พัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา..................................  

๑๗.๓  หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไข                   
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป  

๑๗.๔  กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้มีการ
รักษาคุณภาพ ให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
ขึ้นไปหรือเป็นไปตามที่ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปีหลังจากได้รับการเผยแพร่ 
หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมิน คุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามท่ีกําหนด ให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพร่
หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

 ๑๘.  รายชื่อและหน่วยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศกึษา
......................................สาขา/สาขาวิชา........................................... 
................................................................................................................................................................ 
ภาคผนวก (ถ้ามี) 
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มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 

  รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม
ของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรน้ันๆโดย
จะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเน้ือหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการ
หรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร 
  รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง
เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสําเร็จ
แล้วจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับ
องค์ประกอบในการเรียนเพ่ือนําไปสู่คุณวุฒิตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตรจะ
ช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้
รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทํางาน 
 

ประกอบดว้ย ๘ หมวดตอ่ไปน้ี 
 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
หมวดที่ ๕ หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ....................................................................... 

สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................ 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑. ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชือ่หลักสูตร 
 ระบุรหัส (ถ้าม)ี/ช่ือหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
๒. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 
 ให้ระบุช่ือเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน สําหรับ
ช่ือภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของ
สถาบัน(กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
กําหนดช่ือปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ช่ือปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
๓. วิชาเอก (ถ้ามี) 
๔. จํานวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๕.๒ ภาษาที่ใช้ ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศภาษาใด 
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา 
 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยต้องระบุช่ือ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ทําความร่วมมือด้วย สําหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน
อ่ืนๆ ในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



 ๓๐

 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญา
มากกว่า ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญา
ร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรน้ี (ภาค
การศึกษาและปีการศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่
เรียกอย่างอ่ืน(ระบุช่ือ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดย
องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอ่ืนใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับการรับรองด้วย 

*  ๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

* ๘. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
๙. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ได้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ ให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนหรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่าง
น้อย ๒ คนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปีที่สําเร็จ พร้อมทั้งเลข
ประจําตัวประชาชน ถ้าจัดการเรียนการสอนมากกว่า ๑ แห่งให้แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่
ละแห่งซึ่งต้องเป็นอาจารย์คนละชุดกัน 

*๑๑. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

 ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกว่า ๑ 
แห่ง  ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 

* ๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

* ๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจ

ของสถาบัน 
 ๑๒.๑ การพฒันาหลักสูตร 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 
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* ๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชา

ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
 อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
เช่นหลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่กําหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดําเนินการอย่างไรเพ่ือให้
มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน  
หมายเหตุ *   ไม่มีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอร์มที่ใช้ในการวิเคราะห์
หลักสูตร) 
 

หมวดท่ี ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

*๑. ปรัชญา ความสาํคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

 ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และ
ความรู้ความสามารถอย่างไร 

*๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สําคัญที่ต้องดําเนินการเพ่ือความสําเร็จของ
แผนนั้นๆ รวมทั้งตัวบ่งช้ีความสําเร็จ โดยตัวบ่งช้ีควรจะเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินในหมวด ๗ ด้วย 
 ๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 ๒.๒ กลยุทธ์ 
 ๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

หมวดท่ี ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 
 ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบ
ทวิภาค  ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการ
จัดการเรียนการสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน 
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๒. การดําเนนิการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน 
 ๒.๒ คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
 ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรทีส่อดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ในหลักสตูรระดับปริญญาตรี ในกรณทีี่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน 

 *๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลกัสูตร ที่ต้องนํามาประกอบการ
พิจารณา เพ่ือการกําหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มีข้อจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการ
ปรับตัวในการเรียน) 
 ๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
 ๒.๕ แผนการรบันักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป ี
 ระบุจํานวนผู้ทีค่าดว่าจะรับเขา้ศึกษาในหลกัสูตรและจํานวนที่คาดว่าจะมผีู้สําเรจ็การศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
 แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอต้ังงบประมาณ รวมทั้ง
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสตูรน้ัน 
 ๒.๗ ระบบการศึกษา 
   แบบช้ันเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 
 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ระบุจํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่
สัมพันธ์กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบาง
เวลาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ 
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 ๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี ้
  ๓.๑.๑ จํานวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดย
แบ่งเป็นหมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   ตัวอย่าง 
  จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูร    ๑๓๕ หน่วยกิต 
  ๑) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๖ หน่วยกิต 
 - กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์     ๙ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     ๙ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา      ๙ หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์    ๙ หน่วยกิต 
 
  ๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน     ๙๓ หน่วยกิต 
 - วิชาแกน       ๓๑ หน่วยกิต 
 - วิชาเอก        ๔๕ หน่วยกิต 
 - วิชาโท        ๑๘ หน่วยกิต 
  ๓) หมวดวิชาเลือกเสร ี                ๖ หน่วยกิต 
  ๓.๑.๓ รายวิชา 
  ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย) ช่ือรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด้วย
ตนเอง 
  ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
  ๓.๑.๕ คําอธบิายรายวิชา 
 ๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ระบุจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดย
ระบุรหัสเลขประจําตัวประชาชน รายช่ือซึ่งประกอบด้วยตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและ
สถาบันที่สําเร็จการศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทาง
วิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตํารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีใน
หลักสูตรน้ี(รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่น่ีหรือภาคผนวกก็ได้) 
  ๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
   ระบุอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยให้มีคุณวุฒิ
และจํานวนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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  ๓.๒.๒ อาจารย์ประจํา 
   ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลาในสถาบันอุดมศึกษา 
  ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 

* ๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

 สรุปโดยย่อเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศกึษาที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร 
 ๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามท่ีต้องการ 
 ๔.๒ ช่วงเวลา 
 ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด 
 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
 เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 

*  ๕. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

 ข้อมูลโดยสรุปเก่ียวกับข้อกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ควรแนบข้อกําหนดสําหรับการทําโครงงานด้วย 
 ๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักๆ ที่ต้องการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 ๕.๓ ช่วงเวลา 
 ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดให้ทําโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาคการศึกษา 
 ๕.๔ จํานวนหน่วยกิต 
 ๕.๕ การเตรียมการ 
 อธิบายอย่างย่อเก่ียวกับการเตรียมการให้คาํแนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่
นักศึกษา 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 อธิบายเก่ียวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
 

หมวดท่ี ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
* ๑. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนกัศึกษา 
 ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะหรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรน้ี เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
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ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นําอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นใน
การให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ช้ีให้เห็นถึงกลยุทธ์
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่าน้ัน 
* ๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปน้ี 
 (๑) คําอธิบายท่ัวๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของ
ความรู้และทักษะน้ันๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชาน้ันๆ กําหนดเป็นอย่าง
น้อย (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ข้อ 
๕ มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของ
หลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาทําความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธีที่ ๒ 
 (๒) คําอธิบายเก่ียวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และ
ทักษะเหล่าน้ัน (ควรเป็นคําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสําคัญ แต่ถ้ามีความรบัผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหน่ึง
โดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย) 
 (๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ใน
กลุ่มที่เก่ียวข้อง(ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์สําหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผล
นักศึกษา) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย 
ตัวอย่างเช่นกิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเร่ิมหลักสูตร และงานโครงการใน
ระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 
* ๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 
 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามท่ีระบุ
ในหมวดที ่๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่
มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเร่ืองก็ได้ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้) 
 

หมวดท่ี ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เก่ียวกับการให้
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบน้ันๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว 
* ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกัน



 ๓๖

ไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรบัมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
๓. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
 ระบุรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 

หมวดท่ี ๖. การพัฒนาคณาจารย ์
* ๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้สําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและ
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
* ๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 

หมวดท่ี ๗. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
๑. การบรหิารหลักสูตร 
 ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 
๒. การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
 ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่
จําเป็น เช่น ตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอ่ืน ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์
อ่ืนๆ เป็นต้น 
 ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการ
สอนอ่ืนๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์อ่ืน ๆ 
 ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
 ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณ์
การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเป็น 
* ๓. การบริหารคณาจารย์ 
 ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
 ระบุกระบวนการย่อๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มั่นใจว่า อาจารย์มีคุณสมบัติและ
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ประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน 
 ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ
ติดตามคุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปีและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๓.๓ การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
 สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งต้ังอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ เช่น วิธีการ
อนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร 
* ๔. การบริหารบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
 ๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 ๔.๒ การเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกึการทํา
วิจัยร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น) 
๕. การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา 
 ๕.๑ การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
 อธิบายถึงการจัดการที่ได้ดําเนินการในการให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
รวมถึงตารางการทํางานของอาจารย์และการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สําหรับอาชีพ (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ) 
 ๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการรวมท้ัง
กระบวนการในการพิจารณาข้ออุทธรณ์เหลา่น้ัน 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องสํารวจความต้องการท้ัง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 
* ๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ระบุตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจําปีที่ระบุไว้ในหมวด ๑ – ๖ ข้างต้น เช่น จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่
ตกออก (Retire)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด 
เป็นต้น โดยตัวบ่งช้ีอย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 

หมวดท่ี ๘. การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 
 ควรคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเช่ือมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ในประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่าน้ีจะถูกนํามาใช้ในการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 
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* ๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สําหรับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้า
รับการอบรม การนํากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่
เก่ียวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้
วางแผนไว้ เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษา
ของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ 
* ๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังน้ี ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒)
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
* ๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที ่๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
* ๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการใน
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
เอกสารแนบ 
 ให้แนบเอกสารท่ีระบุไว้ให้ครบถ้วน 

  
 
 
 
 
 
 



 ๓๙

มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียด
ของเน้ือหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะ
ได้รับการพัฒนาให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือ
สื่อทางวิชาการอ่ืนๆที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดว้ย ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

๒. จํานวนหนว่ยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ระบุช่ือหลักสูตรที่ใช้รายวิชาน้ี ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไป ให้ใช้ “หลายหลักสูตร” และ
ให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพหรือ
วิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป็นต้น 



 ๔๐

๔. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
๕. ภาคการศกึษา / ชั้นปทีีเ่รียน 

 ระบุภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
๖. รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 

๗. รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 

๘. สถานที่เรียน   

ระบุสถานที่เรยีนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ต้ังหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน  

๙. วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 

หมวดท่ี ๒   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๒. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายโดยย่อเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชาน้ีหรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น 
เช่น เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาซึ่งเป็นผล
จากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา  

หมวดท่ี ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธบิายรายวิชา  
 ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

 ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศึกษา
ด้วยตนเอง 
๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  ระบุจํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียน 
และวิธีการสื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกําหนดเวลาลว่งหน้า 
 

หมวดท่ี ๔   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุ

ไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน 
ให้แสดงข้อมูลต่อไปน้ี 



 ๔๑

 ๑   สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู้ หรือทักษะทีร่ายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        
 ๒   คําอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  
 ๓   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาในรายวิชาน้ีเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้

ในมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑  คณุธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 ๑.๒  วิธีการสอน 
 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
๒. ความรู้ 
 ๒.๑  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
 ๒.๒  วิธีการสอน 
 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
๓. ทักษะทางปัญญา 
 ๓.๑  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 ๓.๒  วิธีการสอน 
 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 ๔.๒  วิธีการสอน 
 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 ๕.๒  วิธีการสอน 
 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

หมวดท่ี ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 
 ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ที่สอน จํานวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจํานวนหน่วย
กิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช้ รวมท้ังอาจารย์ผู้สอน  ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของ
รายวิชา 

 
 
 
 
 
 



 ๔๒

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  
สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 
 ระบุตําราและเอกสารหลักทีใ่ช้ในการเรียนการสอน 

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ คอมพิวเตอร์และ
แหล่งอ้างอิงที่สําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ   โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียน
ของนักศึกษา เป็นต้น 

 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการ
ปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน เป็นต้น 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อธิบายกระบวนการในการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือ

ปรับปรุงคุณภาพ 
 



 ๔๓

ตัวอย่าง  มคอ. ๔ 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  

๑ รหัสและชื่อรายวิชา 
รหัสวิชา๑๕๗๓๘๑๒  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน   
  (Full Time Professional Experience in Chinese ) 
 

๒  จํานวนหนว่ยกิตหรือจํานวนชั่วโมง หรือจํานวนสปัดาห์
๕ หน่วยกิต (ประมาณ ๔๕๑ ช่ัวโมง) หรือไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 

๓  หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เป็นกลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

๔  อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
อ.สิริรัตน์  วาวแวว อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

๕  ภาคการศกึษา / ชั้นปทีีกํ่าหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒  และต้องเรียนวิชาบังคับครบตามท่ีกําหนด 
 

๖  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสดุ 
 ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 

๑  จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน   เป็นการจัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษา

มาทั้งหมด เพ่ือประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ตรง 
ทํางานเป็นทีม เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้สามารถทํางานได้จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 

๒   วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม
จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ 



 ๔๔

‐  เช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับการประยุกต์ให้เกิดผลทางปฏิบัติ 
‐  เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ทํางาน 

‐  เรียนรู้และฝึกประสบการณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศจากสภาพแวดล้อมจริง 
‐  วางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
‐  ประยุกต์เครื่องมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง 
‐  เข้าใจชีวิตการทํางานและวัฒนธรรมองค์กร 
‐  ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน และสามารถทํางานร่วมกันได้ 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู ้

๑  คุณธรรม จริยธรรม     

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา

      (๑) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
(๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(๓) มีภาวะความเป็นผู้นําและผูต้าม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ

ความสําคัญ 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย์ 
(๕) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม   
(๖) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังน้ี 
‐ ซื่อสัตย์ สุจริต รักษาความลับขององค์กร 
‐ เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององค์กร  
‐ มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอ้ือเฟ้ือต่อสมาชิกในการทํางาน 

๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้
‐ ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ ก่อนการฝึกงาน 
‐ กําหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทึกเวลาฝึกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการ
ประเมินผลงาน 

‐ มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน
ประกอบการ เช่นเดียวกับพนักงานขององค์กร 

‐ ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 



 ๔๕

๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

‐ นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม จริยธรรม
‐ ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝึกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและ
การแสดงออกระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้นักศึกษา
ทราบด้วยทุกคร้ัง 

‐ ประเมินความซื่อสัตย์จากการพูดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้เก่ียวข้อง 
พร้อมมีรายงานผลการฝึกงานประกอบ 

 

๒ ความรู ้

๒.๑ อธิบายถึงความรู้ที่จะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     (๑) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
(๒) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(๓) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกําหนด 
(๔) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
(๕) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชํานาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
(๖) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
(๗) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
(๘) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังน้ี 
‐ มีความรู้ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการใช้งานเชิงธุรกิจ เพ่ือการบริหาร เพ่ือ
การปฏิบัติงาน หรือเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององค์กร 

‐ เข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือในการทํางานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และคํานึงถึงการใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

‐ เข้าใจและปฏิบัติตามข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับระดับคุณภาพของ
องค์กร 

‐ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง 
๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรียน 

‐ สถานประกอบการที่ฝึกงาน จัดพนักงานพ่ีเลี้ยงให้คําแนะนําเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่  บอกถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการทํางานได้
ด้วยตนเอง 
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‐ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีในหน่วยงานเพ่ือการปฏิบัติงานจริงภายใต้การดูแลของ
พนักงานพ่ีเลี้ยง 

‐ จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม 
๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

‐ ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผู้เก่ียวข้อง เช่น ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ พนักงานพ่ีเลี้ยง 
อาจารย์นิเทศ 

‐ ประเมินผลจากการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การเข้ากันได้ของโปรแกรม  

ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย โดยกําหนด
แบบฟอร์มบันทึกการส่งงาน 

๓  ทักษะทางปัญญา

๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีจะได้รับการพัฒนา / ผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

      (๑) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(๒) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรปุประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(๔) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังน้ี 
‐ มีทักษะในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
‐ มีทักษะการเลือก และใช้เครื่องมือ อุปกรณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
‐ สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีมาเป็นพ้ืนฐานในการทํางานจริง 
‐ สามารถนําความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใชใ้นพัฒนาผลการเรียนรู ้

‐ การมอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการค้นหาความต้องการ และวิเคราะห์ผลความต้องการ 
‐ จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ความต้องการ และนําเสนอ 
‐ ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงาน  
‐ มอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการออกแบบโปรแกรม 
‐ จัดทํารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนําเสนอ 
‐ การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในหน่วยงาน 
‐ ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนา  
- ประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานพ่ีเลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกึงาน  สม่ําเสมอ

และต่อเน่ือง 
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๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

‐ ประเมินผลจากผลงานท่ีได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่กําหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่
เก่ียวข้องและควรนํามาเป็นพ้ืนฐานในการทํางาน 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ คําอธิบายเก่ียวกับทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบทีค่วรมีการพัฒนา 

      (๑) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆในกลุม่ทั้ง
ในบทบาทของผู้นํา  หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน 
      (๒) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

(๓) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(๔) สามารถเป็นผูร้เิริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังน้ี 
‐ มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเรียนรู้
ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน เรียนรู้เทคนิคการขอความ
ช่วยเหลือ หรือขอข้อมูลเพ่ือนํามาประกอบการทํางาน 

‐ สามารถวางตัวในตําแหน่งงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
‐ กล้าแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่ 
‐ พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากการฝึกอบรม หรือการสอบถามเพ่ือนร่วมงาน 
‐ สร้างความสัมพันธ์อันดี ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกันในหน่วยงาน 

๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้

‐ สร้างกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพ่ือให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมทํางานเป็น
ทีม 

‐ มอบหมายงานที่ต้องทํางานร่วมกันเป็นทีม มีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจน 
‐ มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
‐ ประชุมร่วมกัน เพ่ือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 

 



 ๔๘

๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

‐ ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เก่ียวข้อง 
‐ ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ์ 
‐ ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน หรือผู้เก่ียวข้อง 

๕   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ คําอธิบายเก่ียวกับทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ควรมีการพฒันา 

      (๑) มีทกัษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจบัุนต่อการทํางานที่เก่ียวกับภาษาจีน 

(๒) สามารถแนะนาํประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(๓) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
นําเสนออย่างเหมาะสม  

(๔) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
นอกจากคุณสมบัติตามข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังน้ี 
‐ สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ เทคนิคการคํานวณ เพ่ือแก้ปัญหาโจทย์ที่ได้รับ
มอบหมาย อย่างเหมาะสม  

‐ สามารถใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์  ซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการทํางาน 
เช่น การโต้ตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-ส่งงาน  

‐ สามารถใช้เทคโนโลยี หรือ อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมูลประกอบการทํางาน 
‐ สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้

‐ มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทักษะการคํานวณ และใช้สถิติเพ่ือนําเสนอข้อมูล 
‐ มอบหมายงานที่ต้องมีการส่ือสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ  ทั้งการพูด เขียน ใน
การประสานการทํางาน 

‐ มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือนําเสนอผลงาน 

๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

‐ ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสื่อ 

‐ ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพ่ือการทํางาน 
‐ ประเมินจากผลการแก้ปัญหาว่า โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม 



 ๔๙

 

หมวดที่ ๔  ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงาน สถานประกอบการที่มีการใช้ภาษาจีน 
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศ และผู้บริหารกิจการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก และมีการ
อภิปราย วิเคราะห์และสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 

การทํางานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเน่ืองจนครบจํานวนช่ัวโมงที่ระบุ
ตามหลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องมี
การเตรียมตัวก่อนการทํางานดังน้ี 

• เรียนรู้ ทําความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางาน
ของสถานประกอบการ 

• เรียนรู้ และฝึกการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในสถานประกอบการที่ฝึกงาน 

• นําความรู้ทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง มาเป็นพ้ืนฐานใน
การประยุกต์เพ่ือการทํางาน 

การฝึกแก้ไขปัญหาในโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่ในสถานประกอบการ 

๓.  รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย

  รายงานหรืองานที่ได้รบัมอบหมาย กําหนดส่ง 

แผนการแก้ไขโจทย์ปัญหา สัปดาห์ที่ ๘ ของการฝึกงาน 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
งาน 

ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพ่ือแก้ไขปัญหา ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
งาน 

ผลประเมินการใช้งานระบบ ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมาย
งาน 

รายงานการฝึกงาน หลังการสิ้นสุดการฝึกงาน ๑ สัปดาห์ 
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๔. การติดตามผลการเรียนรู้ภายหลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา   
‐ จัดประชุมผู้เก่ียวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ให้นักศึกษานําเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไปฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 

‐ อาจารย์ช้ีนําให้เห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการทํางานในอนาคต 

‐ การนําผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพ่ือเป็น
แนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อรุ่นต่อไป 

‐ สนับสนุนให้นําโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศึกษา หรือโจทย์ใน
การทําโครงงานระบบสารสนเทศต่อไป 

๕. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
‐ จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
‐ แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 
‐ แนะนําเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ที่สามารถนํามาใช้เพ่ือการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 

‐ แนะนําบุคคลที่เก่ียวข้อง หรือที่ต้องทํางานร่วมกัน 
‐ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

‐ ประสานงาน ประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของ
นักศึกษา 

๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา
‐ จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม 

‐ จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น 
หมายเลขโทรศัพท์ และไปรษณีย์อิเล็ทรอนิกส์   

‐ จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเช่ียวชาญด้านการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ 
เพ่ือให้คําปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา 

๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /
สถานประกอบการ    

‐ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย  
‐ สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ตามความจําเป็น 
‐ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มือที่ใช้ประกอบการทํางาน 
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‐ แหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า หรือเรียนรู้ด้วยตนเอง
‐ พนักงานพ่ีเลี้ยงที่คอยให้คําแนะนํา 

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

๑. การกําหนดสถานที่ฝึก 
อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการท่ียินดีรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังน้ี 
‐ เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย 
‐ มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการทํางานที่
ดี 

‐ มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย พร้อมในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือ
แก้ปัญหาตามโจทย์ 

‐ สามารถจัดพนักงานพ่ีเลี้ยงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
‐ มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 
‐ ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

การติดต่อประสานงาน กําหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย ๔ เดือน จัด
นักศึกษาลงฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์
ภาคสนามด้วยตนเอง แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

๒. การเตรียมนักศึกษา 
จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการ

ฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม วิธีการประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การ
แต่งกาย หรือเทคนิคเพ่ิมเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๓. การเตรียมอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นเิทศ
อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขอช่ือ 

ตําแหน่งของพนักงานพ่ีเลี้ยง ประชุมพนักงานพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือช้ีแจง
ให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
ต้องการเน้น อุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่จะนํามาใช้ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการ
ฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เครื่องมือ ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน  มอบเอกสารคู่มือการดูแล และ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

๔. การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้งในสถานที่ฝกึ
ทําหนังสือช้ีแจงการดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์แก่พนักงานพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาฝึก



 ๕๒

ประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสารคู่มือการดูแล และ
ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่ออาจารย์นิเทศ 

๕. การจัดการความเสี่ยง 
อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดต่อนักศึกษา และก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อสถานประกอบการ เช่น 
‐ ความเสี่ยงจากสถานที่ต้ัง สภาพแวดล้อมในการทํางาน การเดินทาง ป้องกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการท่ีมีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

‐ ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกันโดย 
จัดปฐมนิเทศ แนะนําการใช้อุปกรณ์ การป้องกันไวรัส อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล
สถานประกอบการ เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอันเป็นความลับ 
และกําหนดให้นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 

 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศกึษา 

๑. หลักเกณฑ์การประเมิน 
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง ๕ ด้าน โดยให้ระดับคะแนน ๑-๕ ตามเกณฑ์การ

ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
๑ หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก 
๒ หมายถึง ต้องปรับปรุง 
๓ หมายถึง พอใช้ 
๔ หมายถึง ดี 
๕ หมายถึง ดีมาก 

นักศึกษาต้องได้รับคะแนนประเมินเฉลี่ยไมน้่อยกว่า ๓.๕  จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
‐ ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑ์ให้
เป็นไปตามข้อกําหนดของโครงการสหกิจศึกษา 

‐ อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะฯ 

๓. ความรบัผดิชอบของพนกังานพีเ่ลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสร็จสิ้น

การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสูตร 
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๔. ความรบัผดิชอบของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดย

พิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯของ
พ่ีเลี้ยง 

๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง
ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือทําความเข้าใจในการประเมิน หากเกิด

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุป 

 

หมวดที่ ๗  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและการปรับปรุง 

๑. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เก่ียวข้องต่อไปนี้
(๑) นักศึกษา 

จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
(๒) พนักงานพีเ่ลีย้งหรือผูป้ระกอบการ 

พนักงานพ่ีเลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วยวาจา 
(๓) อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง บันทึกการให้คําปรึกษา ผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังให้
คําปรึกษา ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารย์ที่
ปรึกษาไปใช้ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา 

(๔) อ่ืน ๆ เชน่ บณัฑิตจบใหม่ 
ติดตามความความก้าวหน้าในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา  โดยการสํารวจสอบถาม

จากผู้ประกอบการและบัณฑิต 

๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
‐ อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ของนักศึกษา จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพ่ีเลี้ยง และ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และประธาน
หลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาเพ่ือทราบ 

‐ ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา ร่วมพิจารณานําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใช้รอบปี
การศึกษาถัดไป นําแสดงไว้ในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

 
 
 



 ๕๔

ตัวอย่าง มคอ. ๕ 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน  
 

หมวดที่ ๑   ลักษณะและข้อมูลโดยทั่วไปของรายวิชา 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
  ๑๕๗๑๑๑๒  ภาษาจีน ๒      (Chinese ๒)  
๒. จํานวนหน่วยกิต 
          ๓ หน่วยกิต (๓ – ๑ – ๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     ๓.๑ หลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต  
 ๓.๒ ประเภทของรายวิชา 
  กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี 
๔.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์บัณศิกาญจ  ต้ังภากรณ์ 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน 
  ภาคการศึกษาที่ ๒  / ช้ันปีที่  ๓  (เอกวิชาภาษาอังกฤษ)  
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  

๑๕๗๑๑๑๑  ภาษาจีน ๑      (Chinese ๑) 

๗.   รายวิชาที่ต้องเรียนพรอ้มกัน (Co-requisites)  

- ไม่ม ี– 

๘.  สถานทีเ่รียน  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
 

๙.  วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
       วันที่ ๒ พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 



 ๕๕

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
จุดมุ่งหมายของรายวิชาภาษาจีน ๒  ต้องการให้นักศึกษามีพัฒนาการและสามารถใช้ทักษะการ

ฟัง-การพูดภาษาจีนในขอบข่ายที่กว้างขึ้น โดยสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน พร้อมทั้งก่อให้เกิดการสื่อสารที่สามารถใช้ในการทํางาน และวิชาชีพอย่างง่ายได้ 

  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๑ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการฟัง-การพูดภาษาจีนในขอบข่ายที่กว้างขึ้น 
๒.๒ เพ่ือให้มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ในด้านการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ 
๒.๓ เพ่ือเกิดการสื่อสารที่สามารถใช้ในการทํางาน และวิชาชีพอย่างง่ายได้ 

 
หมวดที่ ๓ ส่วนประกอบของรายวิชา 

๑. คําอธบิายรายวิชา  
  ศึกษาต่อเน่ืองจากวิชาภาษาจีน ๑ โดยเน้นในด้านการฟังและการพูดภาษาจีนนักศึกษาจะได้
ฝึกฝน ให้ใช้ภาษาจีนในขอบข่ายที่กว้างขึ้น ฝึกสนทนาภาษาจีนในวิชาชีพอย่างง่ายๆและที่ใช้อยู่เสมอ 
 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา      

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๕ ชั่วโมง ตามความต้องการของ
นักศึกษา ๑ ชั่วโมง      

ต่อสัปดาห์ 

ไม่มี ๙๑ ชั่วโมง 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 
   ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์   
 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑ คุณธรรม  จรยิธรรมท่ีต้องพัฒนา 

- ตระหนักในคณุค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต (๑.๑) 

- มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่กําหนด (๑.๑) 



 ๕๖

- มีภาวะความเป็นผู้นําและผูต้าม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ (๑.๒) 

     ๑.๒ วิธีการสอน   

- ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้นักศึกษามีการต้ังคําถาม หรือตอบคําถาม 
แสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม ในช้ันเรียนในโอกาสต่างๆ 

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ตัวอย่างที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

- อาจารย์ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง  ให้ความสําคัญต่อการมีวินัยเร่ืองเวลา การเปิดโอกาสให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา การเคารพและให้เกียรติ
แก่อาจารย์อาวุโส เป็นต้น 

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรียนและในโอกาสที่สาขาวิชาภาษาจีน / คณะ
จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  การมีสัมมาคารวะต่อผู้
อาวุโสและอาจารย์   

- การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียนและการส่งรายงาน 

- ประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน โดยนักศีกษาในรายวิชา 

- นักศึกษาประเมินตนเอง 
๒. ความรู้ 
 ๒.๑ ความรู้ทีต้่องได้รับ 

- ความรู้พ้ืนฐานของภาษาจีน  ทั้งระบบการออกเสียงภาษาจีนกลางและคําศัพท์ใหม่ (๒.๑) 

- ความรู้ด้านรูปแบบ โครงสร้าง และไวยากรณ์เบ้ืองต้น ของประโยคในภาษาจีนกลาง (๒.๑) 

- ความรู้ที่เก่ียวข้องกับระบบสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจําวันต่อบุคคลและสังคม (๒.๒) 
 ๒.๒ วิธีการสอน 

- ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ได้แก่ การสอนบรรยายร่วมกับการสื่อสารสองทาง 
โดยเน้นให้นักศึกษาหาทางค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม  การสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
(Co-Operative Learning) การสอนแบบศึกษาด้วยตนเอง การค้นคว้าทาง
อินเตอร์เน็ต การสอนแบบ e-Learning เป็นต้น 

- เพิ่มการสอนนอกห้องเรียน โดยศึกษาจากประสบการณ์จริงในเรื่องที่ต้องสร้างความ
เข้าใจ  
  
 
 



 ๕๗

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 

-    ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 

-    นําเสนอและการสรุปข้อมลูที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาทักษะการฟัง-การพูด 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

-  มอบหมายใหนั้กศึกษาทําโครงงาน และนําเสนอผลการศึกษา (๓.๓) 

-  สามารถคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกันและ     
    แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์ (๓.๒, ๓.๓) 

-  สามารถพัฒนาเน้ือหา มาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม (๓.๑) 
 

๓.๒ วิธีการสอน 

- ฝึกตอบปัญหาในช้ันเรียนและการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหา และระดมสมองในการสร้าง
สถานการณ์จําลองที่สอดคล้องกับเน้ือหาและประเด็นปัญหาที่กําหนดไว้แล้ว โดยแบ่งนักศึกษา
เป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องกําหนดแนวทางไปสู่การแก้ปัญหาหรือเสนอแนวทางปฏิบัติที่มีความ
น่าเช่ือถือและความเป็นไปได้     

- มอบหมายงานกลุ่มจัดทําสถานการณ์จําลองที่ใช้ในการสื่อสารและให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากการตอบปัญหาและการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน ทั้งรายบุคคลและรายงานกลุ่ม  

- การสอบย่อย การสอบข้อเขียนกลางภาคและปลายภาค 
 

๔. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- มีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุ่ม (๔.๓) 

- สามารถปรับตัวในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ในทุกสถานภาพ (๔.๑) 

- วางตัวและร่วมแสดงความคดิเห็นในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม (๔.๑, ๔.๒) 
๔.๒ วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมเสริมในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียนที่นักศึกษามีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอ่ืนและ
บุคคลภายนอก  

- มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทํางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพ่ือให้นักศกึษาทํางาน
ได้กับผู้อ่ืน โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนที่ใกล้ชิด 



 ๕๘

- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทํางานกลุ่ม อย่างชัดเจน 
๔.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา 

- ให้นักศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม ทั้งด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านความ
รับผิดชอบ 

- ให้นักศึกษาประเมินนักศึกษาอ่ืนๆในรายวิชา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 
๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสือ่สาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- สามารถใช้ Power point ในการนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย (๕.๒) 

- สามารถมีทักษะด้านการฟัง-การพูด ภาษาจีน เพ่ือสื่อสารได้อย่างเหมาะสม (๕.๑) 

- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิต และสรุปผลเป็นรูปเล่มรายงานได้อย่างเหมาะสม (๕.๓) 

- สามารถใช้ภาษาจีนในการนําเสนอด้วยการเขียนและการพูดได้อย่างเหมาะสม (๕.๔) 

- สามารถค้นคว้าหาข้อมูล/ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางอินเตอร์เน็ต (๕.๔) 
 

๕.๒ วิธีการสอน 

- ใช้ PowerPoint ที่น่าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่อการติดตามทําความเข้าใจ  ประกอบการสอน
ในช้ัน 

- การสอนโดยมีการนําเสนอข้อมูลจากการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นตัวอย่างกระตุ้น
ให้นักศึกษาเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบค้นข้อมูล  

- การแนะนําเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

- การมอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การมอบหมายงานที่ ต้องมีการนําเสนอทั้งในรูปเอกสารและด้วยวาจาประกอบสื่อ
เทคโนโลยี 

๕.๓ วิธีการประเมินผล 

- ประเมินทักษะการใช้ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

- ประเมินทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนําเสนอรายงานหน้าช้ันเรียน 

- ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 



 ๕๙

หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๑ 
 

๑. แนวการสอนวชิา  
๑๕๗๑๑๑๒ 
๒. ทบทวนและวัดระดับความรู้
ทางภาษาจีน จากเน้ือหาท่ีเรียน
ผ่านมา 

(๓  
ชม.) 

๑. ให้ผู้เรียนทราบถึงสาระการเรียนรู ้ 
กิจกรรมการเรียนการสอนการวัด
ประเมินผลและเอกสารประกอบการ
เรียน 
๒. ผู้สอนวดัระดับความรู้พื้นฐานเบือ้งต้น
ของนักศึกษา 

อ.บัณศิกาญจ  ตัง้
ภากรณ ์

๒ 
 

การใช้รูปแบบประโยคสนทนา
เกี่ยวกับการซ้ือ-ขายผลไม้ /การ
ถามราคา / การใช้หน่วยเงิน 
เพิ่มเติมคําศัพท์เกีย่วกับผลไม้
พร้อมท้ังทบทวนระบบการออก
เสียง pinyin 
ทดสอบย่อย 
 

( ๓ 
ชม.) 

๑.ผู้สอนอธบิายหลักการใช้ในแตล่ะสาระ
การเรียนรูพ้ร้อมยกตัวอย่างและซักถาม 
๒. ผู้สอนและผู้เรยีนสนทนาโต้ตอบ
สื่อสารกันในสาระการเรียนรู้เพื่อฝกึ
ทักษะการฟงัและการพูดของผู้เรียน 
๓. ให้ผู้เรียนยกบทบาทสมมุติโดยใช้
สาระการเรียนรู้น้ีเป็นสําคัญ 

อ.บัณศิกาญจ  ตัง้
ภากรณ ์

๓ 
 

การใช้รูปแบบประโยคสนทนา
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน /
ประโยคการขอใช้บริการภายใน
ธนาคาร พร้อมท้ังทบทวนระบบ

การออกเสียง pinyin ＂不

＂ 的变调． 
ทดสอบย่อย 

( ๓
ชม.) 

๑.ผู้สอนอธบิายหลักการใช้ในแตล่ะสาระ
การเรียนรูพ้ร้อมยกตัวอย่างและซักถาม 
๒. ผู้สอนและผู้เรยีนสนทนาโต้ตอบ
สื่อสารกันในสาระการเรียนรู้เพื่อฝกึ
ทักษะการฟงัและการพูดของผู้เรียน 
๓. ให้ผู้เรียนยกบทบาทสมมุติโดยใช้
สาระการเรียนรู้น้ีเป็นสําคัญ 

อ.บัณศิกาญจ  ตัง้
ภากรณ ์

๔ 
 

การใช้รูปแบบประโยคสนทนา
เกี่ยวกับการถามท่ีอยู่  
เพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานทาง
ไวยากรณ์ภาษาจนี 
การอา่นจาํนวนตวัเลขใน
ภาษาจีน 
พร้อมท้ังทบทวนระบบการออก
เสียง pinyin  
 

( ๓ 
ชม.) 

๑.ผู้สอนอธบิายหลักการใช้ในแตล่ะสาระ
การเรียนรูพ้ร้อมยกตัวอย่างและซักถาม 
๒. ผู้สอนและผู้เรยีนสนทนาโต้ตอบ
สื่อสารกันในสาระการเรียนรู้เพื่อฝกึ
ทักษะการฟงัและการพูดของผู้เรียน 
๓. ให้ผู้เรียนยกบทบาทสมมุติโดยใช้
สาระการเรียนรู้น้ีเป็นสําคัญ 

อ.บัณศิกาญจ  ตัง้
ภากรณ ์

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๕ – ๖ 
 

เรื่องการแนะนําตวัท้ังคณะหรือ
กลุ่มและแทรกเรื่องการถามเพื่อ
ทําความรู้จกั ในรปูแบบท่ีหลา
หลาย เช่น คุณใช่คุณหวังไหม,

( ๖ 
ชม.) 

๑.ผู้สอนอธบิายหลักการใช้ในแตล่ะสาระ
การเรียนรูพ้ร้อมยกตัวอย่างและซักถาม 
๒. ผู้สอนและผู้เรยีนสนทนาโต้ตอบ
สื่อสารกันในสาระการเรียนรู้เพื่อฝกึ

อ.บัณศิกาญจ  ตัง้
ภากรณ ์



 ๖๐

คุณเรียนภาษาจีนท่ีไหน,ใครเป็น
อาจารย์ของคุณ นอกจากน้ัน

แทรกไวยากรณ์เรือ่ง在+处

所名词+动词 
สอบกลางภาค 

ทักษะการฟงัและการพูดของผู้เรียน
๓. ให้ผู้เรียนยกบทบาทสมมุติโดยใช้
สาระการเรียนรู้น้ีเป็นสําคัญ 

๗- ๘ 
 

การถามดว้ยรูปแบบประโยค

ท่ีว่า ……+是不是+……? 
พร้อมดว้ยประโยคคําตอบ และ
เพิ่มเติมหลักไวยากรณ์เรื่อง 

-形容词谓语句 

-正反问句 

-“的”字词组 

( ๖
ชม.) 

๑.ผู้สอนอธบิายหลักการใช้ในแตล่ะสาระ
การเรียนรูพ้ร้อมยกตัวอย่างและซักถาม 
๒. ผู้สอนและผู้เรยีนสนทนาโต้ตอบ
สื่อสารกันในสาระการเรียนรู้เพื่อฝกึ
ทักษะการฟงัและการพูดของผู้เรียน 
๓. ให้ผู้เรียนยกบทบาทสมมุติโดยใช้
สาระการเรียนรู้น้ีเป็นสําคัญ 

อ.บัณศิกาญจ  ตัง้
ภากรณ ์

๙ -๑๑ ประโยคคําถามเพือ่ต้องการเลือก

เอาสิ่งใดสิ่งหน่ึง …..还是……? 
และแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับการ
ถามเพ่ือสุขภาพและ เพิ่มเติม
คําศัพท์อาการปว่ยใกล้ตวัตา่งๆ 
ทดสอบย่อย 
 

( ๖ 
ชม.) 

๑.ผู้สอนอธบิายหลักการใช้ในแตล่ะสาระ
การเรียนรูพ้ร้อมยกตัวอย่างและซักถาม 
๒. ผู้สอนและผู้เรยีนสนทนาโต้ตอบ
สื่อสารกันในสาระการเรียนรู้เพื่อฝกึ
ทักษะการฟงัและการพูดของผู้เรียน 
๓. ให้ผู้เรียนยกบทบาทสมมุติโดยใช้
สาระการเรียนรู้น้ีเป็นสําคัญ 

อ.บณัศิกาญจ  ตัง้
ภากรณ ์

๑๑– 
๑๒ 

 

ประโยคท่ีว่า 有（一）点

儿忙、啊，在那儿

呢。 
และเพิ่มเตมิหลักไวยากรณ์เรื่อง 

-主谓谓语句 

-选择问句 

-省略问句 
ทดสอบย่อย 

( ๖
ชม.) 

๑.ผู้สอนอธบิายหลักการใช้ในแตล่ะสาระ
การเรียนรูพ้ร้อมยกตัวอย่างและซักถาม 
๒. ผู้สอนและผู้เรยีนสนทนาโต้ตอบ
สื่อสารกันในสาระการเรียนรู้เพื่อฝกึ
ทักษะการฟงัและการพูดของผู้เรียน 
๓. ให้ผู้เรียนยกบทบาทสมมุติโดยใช้
สาระการเรียนรู้น้ีเป็นสําคัญ 

อ.บัณศิกาญจ  ตัง้
ภากรณ ์

๑๓-๑๔ 
 

ประโยคการถามจํานวนใน

ภาพรวมองค์เช่น 你家有几

口人、你们公司有

多少职员 รวมถึงการตอบ
คําถามและแทรกไวยากรณ์เรื่อง 

-“有”字句 

- 称数法 

( ๖ 
ชม.) 

๑.ผู้สอนอธบิายหลักการใช้ในแตล่ะสาระ
การเรียนรูพ้ร้อมยกตัวอย่างและซักถาม 
๒. ผู้สอนและผู้เรยีนสนทนาโต้ตอบ
สื่อสารกันในสาระการเรียนรู้เพื่อฝกึ
ทักษะการฟงัและการพูดของผู้เรียน 
๓. ให้ผู้เรียนยกบทบาทสมมุติโดยใช้
สาระการเรียนรู้น้ีเป็นสําคัญ 

อ.บัณศิกาญจ  ตัง้
ภากรณ ์

๑๕ 
 

ไวยากรณ์เรื่อง

-询问数量：“几”和

“多少” 

- 数量词组：“数+量

( ๓ 
ชม.) 

๑.ผู้สอนอธบิายหลักการใช้ในแตล่ะสาระ
การเรียนรูพ้ร้อมยกตัวอย่างและซักถาม 
๒. ผู้สอนและผู้เรยีนสนทนาโต้ตอบ
สื่อสารกันในสาระการเรียนรู้เพื่อฝกึ
ทักษะการฟงัและการพูดของผู้เรียน 

อ.บัณศิกาญจ  ตัง้
ภากรณ ์



 ๖๑

+名” 
ทดสอบย่อย 
 

๓. ให้ผู้เรียนยกบทบาทสมมุติโดยใช้
สาระการเรียนรู้น้ีเป็นสําคัญ 

สอบปลายภาค ( ๓
ชม.) 

 

 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้ สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ
ประเมินผล

๒.๑,๒.๒,๓.๑,
๓.๒,๓.๓ 

ทดสอบย่อย ๕ ครั้ง ๑ – ๑๕ ๑๑%

๒.๑,๒.๒,๓.๒, 
๓.๓,๔.๑,๔.๒ 

รายงานกลุม่สรา้งสถานการณ์จาํลอง
เรื่องการซื้อ-ขายผลไม้ /การถาม
ราคา  

๖ ๕%

๒.๑,๒.๒,๓.๒, 
๓.๓,๔.๑,๔.๒ 

รายงานกลุม่สรา้งสถานการณ์จาํลอง
การแลกเปลี่ยนเงิน /การขอใช้
บริการภายในธนาคาร

๘ ๕%

๑.๑,๒.๑,๒.๒,๓.๒,๓.๓,๔.๑ สอบกลางภาค ๙ ๒๕%
๒.๑,๒.๒,๓.๒,

๓.๓,๔.๑,๔.๒ 
รายงานกลุม่สรา้งสถานการณ์จาํลอง
เรื่องการถามเพ่ือทําความรู้จัก

๑๒ ๕%

๑.๑,๒.๑,๒.๒,
๓.๒,๓.๓,๔.๑

สอบปลายภาค ๑๖ ๓๑%

๑.๑,๑.๒,๑.๓,
๑.๔ 

การประเมนิพฤติกรรมด้นคณุธรรม 
จริยธรรม

๑ – ๑๕ ๕% 

๑.๑,๔.๓ 
การประเมนิพฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบ

๑ – ๑๕ ๕% 

๔.๑,๔.๒,๔.๓ 

การประเมนิด้านความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบใน
การทํางานกลุ่ม โดยนักศึกษาสมาชิก
กลุ่ม 

๗,๑๑,๑๕ ๕% 

๔.๑,๔.๒ 

การประเมนิด้านความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมในช้ันเรียน โดยนักศึกษา
อ่ืนๆในรายวิชา

๑๕ ๕% 

 



 ๖๒

หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
๑. หนังสือ ตําราและเอกสารประกอบการสอนหลัก 

杨寄洲.  ๒๑๑๖.  汉语教程.  第一册（上）.北京语言大学出版社，北京。 

๒. หนังสือ เอกสารและข้อมูลอ้างอิง ที่สําคัญ 
นิรามิส เกียรติบุญศร.ี ๒๕๔๖.  เรียนภาษาจีนกลาง (๑). กรุงเทพฯ: แสงสว่างเวิลด์เพลส.     

๓. หนังสือ เอกสาร และข้อมูลอ้างอิง ที่แนะนํา 
 http://www.jiewfudao.com 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
๑.การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ให้นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ และ
เสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 

 
๒.การประเมินการสอน 
  การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แต่งต้ังโดยสาขาวิชา จากการสังเกต
ขณะสอน และการสัมภาษณตั์วแทนนักศึกษา 
 
๓. การปรับปรุงการสอน  
  สาขาวิชากําหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  แล้วจัดทํารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กําหนดทุกภาค
การศึกษา  สาขาวิชากําหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในช้ันเรียน  
และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่มีปัญหา ทําวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ 
รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งภาควิชาเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนว
ทางแก้ไข  
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาในรายวิชา 
  สาขาวิชามีคณะกรรมการประเมินการสอนทําหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  
โดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของ
รายวิชา ๖๑% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
 
 



 ๖๓

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนของสาขาวิชา การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ี
สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา เสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือนําเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาให้
ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๖๔

ตัวอย่าง มคอ.๖   รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
  

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) 
หมายถึง รายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนท่ี
วางไว้ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้เหตุผลและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในคร้ังต่อไป รายงานน้ีจะ
ครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต้ังแต่เริ่มจนสิ้นสุด ปัญหาด้านการบริหารจัดการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมิน การฝึกของนักศึกษา/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/พนักงานพ่ี
เลี้ยง  

 
ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังน้ี 

 
หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี ๒  การดําเนินการท่ีต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ 

ภาคสนาม 
หมวดท่ี ๓ ผลการดําเนินการ 
หมวดท่ี ๔ ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร 
หมวดท่ี ๕ การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๕

  รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 

หมวดท่ี ๑   ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 
๒. หลักสูตร 
๓. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๔. ภาคการศกึษา / ปีการศกึษาท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

หมวดท่ี  ๒   การดําเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) 

ระบุว่าการเตรียมนักศึกษาต่างจากแผนอย่างไร  และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนใน
อนาคต          
๒. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 

ระบุว่าการเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ต่างจากแผนอย่างไรและให้ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต       
 ๓.  การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)  

ระบุว่าการเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไรและให้ 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 
 ๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  

ระบุการเปลี่ยนแปลงต่อไปน้ีที่ต่างจากแผนและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน 



          ๔.๑  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานทีม่อบหมายใหน้ักศึกษา 
          ๔.๒  การเปลี่ยนแปลงสิง่อํานวยความสะดวกในการสนับสนนุนักศึกษา 
          ๔.๓  การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ  (ถ้ามี)  
 

 หมวดท่ี ๓ ผลการดําเนินการ 
๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณภ์าคสนาม                               
๒. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสดุการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     
๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                                   
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 
๕. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 
 

 หมวดท่ี ๔   ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
๑. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 
๒. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปน็เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถ้ามี) 
 

หมวดท่ี ๕   การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศกึษา  (ให้แนบผลการสํารวจ) 

๑.๑   ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน 
       ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

๑.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๒. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

๒.๑   ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน 
          ระบุขอ้วิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
๒.๒   ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ / อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

หมวดท่ี ๖   แผนการปรบัปรุง 
๑. การดําเนนิการเพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผา่นมา 

สรุปย่อการพัฒนาที่สําคัญในปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย่างมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ภาคสนาม การปรับประสบการณ์ภาคสนาม และแนวทางใหม่ของการจัดการเชิงคุณภาพ 
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~ ๖๗ ~ 

 

๒. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน 
ระบุประเด็นที่ระบุไว้ในคร้ังที่ผ่านมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข้อ ๑  และอธิบายถึง

ความสําเร็จ ผลกระทบ  ในกรณีที่ไม่สําเร็จให้ระบุเหตุผล 
๓. ข้อเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ระบุข้อเสนอพร้อมกําหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รับผดิชอบ 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากมกิีจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต่อรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร 

---------------------------------------- 
 
 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม:…………………………… 
 ลงช่ือ.................................................. วันที่รายงาน ...................................................... 
 

ช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………….. 
 ลงช่ือ.................................................. วันที่รับรายงาน ................................................... 
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~ ๖๘ ~ 

 

ตัวอย่าง มคอ. ๗   รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 

การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงาน
ผลประจําปีโดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆที่
มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอใน
การวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง การ
รายงานผลดังกล่าวจะส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอก
ได้ด้วย 

ประกอบด้วย ๙ หมวด ดังน้ี 
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี ๒  ข้อมูลเชิงสถิติ 
หมวดท่ี ๓ การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
หมวดท่ี ๔ ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
หมวดท่ี ๕ การบริหารหลักสูตร 
หมวดท่ี ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดท่ี ๗ คุณภาพของการสอน 
หมวดท่ี ๘ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก 

ผู้ประเมินอิสระ 
หมวดท่ี ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสตูร 
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~ ๖๙ ~ 

 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจาํปีการศึกษา.............. 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑   ข้อมูลท่ัวไป 
๑. หลักสูตร  
๒. ระดับคุณวุฒิ 
๓. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
๔. วันที่รายงาน 
๕. ปีการศึกษาท่ีรายงาน 
๖. สถานที่ต้ัง 

ระบุสถานที่ต้ังที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอ่ืน  ๆ หากมกีารเปิดสอนในหลายวิทยาเขต 
 

หมวดท่ี ๒   ข้อมูลเชิงสถิติ 
๑.  จํานวนนกัศึกษาช้ันปีที ่๑ ที่รับเข้าในปีการศึกษาท่ีรายงาน                                            
๒.  จํานวนนกัศึกษาท่ีสาํเรจ็การศึกษาในปีที่รายงาน   

๒.๑. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร    
๒.๒. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร   
๒.๓. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร    
๒.๔. จํานวนนักศกึษาท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบ)ุ 
         สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน     ...............   คน 
         สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

    สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

๓.   รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
๓.๑  ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร      

  คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ ๒.๒ และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่
รับเข้าในหลักสูตรของรุ่น 

  ข้อสังเกตเก่ียวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสําเร็จการศึกษา
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~ ๗๐ ~ 

 

ของนักศึกษา (เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร     
หรือการย้ายสาขาวิชา ฯ) 
๔.  จํานวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป ี
๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจาํนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผา่นตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 
         นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๒                        ......................... % 
         นักศึกษาช้ันปีที่ ๒ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๓                        ......................... % 
         นักศึกษาช้ันปีที่ ๓ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๔                        ......................... % 
๖.  ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
๗.  ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปี หลังสําเร็จการศึกษา 

วันที่สาํรวจ .............................................................................
 

จํานวนแบบสอบถามที่ส่ง  ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................              
 

ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม   …………………………. 
 

การกระจายภาวะการได้งานทําเทียบกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
การได้งาน

ทํา 
ได้งานทําแล้ว ไม่ประสงค์จะทํางาน 

ยังไม่ได้งานทํา ตรงสาขาท่ี
เรียน 

ไม่ตรงสาขาท่ี
เรียน

ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จํานวน   
ร้อยละ   

 

๘.  การวิเคราะห์ผลที่ได้  
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทํา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน 

ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร 
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~ ๗๑ ~ 

 

หมวดท่ี ๓   การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 

๑.   การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปทีี่ผ่านมา 
๒.   การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง ๒ ปีที่ผา่นมา 
 

หมวดท่ี ๔   ข้อมูลสรปุรายวิชาของหลักสูตร 
๑.   สรุปผลรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศกึษา     

ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนักศึกษาที่
สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 
๒.   การวิเคราะห์รายวิชาทีมี่ผลการเรียนไม่ปกติ 

ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูง
มากหรือตํ่าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษา
สอบตกมากเกินไป การสอนไม่ตรงกับเน้ือหาที่กําหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากน้ีให้ระบุวิธีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผลที่ทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ที่ต้ังไว้ และ
มาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการไปแล้ว  (หากจําเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไข      
ที่ได้ดําเนินการมาแล้วด้วย) 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา  

๓.๑  รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 
     ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้

เปิดสอนและมาตรการทดแทนที่ได้ดําเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาด
ผู้สอน หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ดําเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชา
เพ่ือเป็นการประกันว่า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

๓.๒  วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
     ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อ

ดังกล่าว พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระทีข่าดและจําเป็นต้องสอนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืน
ได้เพ่ิมหัวข้อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น 
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~ ๗๒ ~ 

 

หมวดท่ี ๕   การบริหารหลักสูตร 
๕.๑  การบรหิารหลักสูตร 
 ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
 

หมวดท่ี ๖   สรุปการประเมินหลักสูตร 
๑.   การประเมินจากผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปีทีส่ํารวจ) 
       วันที่สํารวจ ............................. (ให้แนบผลการสํารวจมาประกอบด้วย) 

๑.๑.  ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
๑.๒.  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมินข้อ ๑.๑   

๒.  การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจาก

ภายนอก  
๒.๑. ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
๒.๒. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ ๒.๑  (ถ้ามี) 

๓.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

หมวดท่ี ๗   คุณภาพของการสอน 

๑. การประเมินรายวิชาทีเ่ปดิสอนในปีทีร่ายงาน 
๑.๑  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

    ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่มีการประเมนิคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น 
ประเมินโดยนักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 

๑.๒  ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 
๒.  ประสิทธผิลของกลยุทธก์ารสอน  

ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ทีกํ่าหนดในรายวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมิน
ภาพรวมของการสอนจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป 

๒.๑  สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน และข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ    
       สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของการสอน



 คู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

 

~ ๗๓ ~ 

 

และมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ระบุปัญหาที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรค
ให้ดีขึ้น  

๒.๒ แนวทางแก้ไข/ปรับปรงุ      
 แผนดําเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น การฝึกอบรมหรือการให้คําแนะนํา 

หรือการแก้ปัญหาวิธีการอ่ืนให้ผู้สอน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชา
ที่ได้แก้ไขหรือปรับเปลี่ยน  
๓.  การปฐมนเิทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร   มี            ไม่มี               
หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจาํนวนอาจารย์ใหม่  
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
๓.๓. หากไม่มกีารจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ  
 

๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 

๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม   
     ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหน่วยอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบนัฯจัด จํานวนอาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารว่มแต่ละกิจกรรม 

๔.๒. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 

หมวดท่ี ๘   ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลกัสูตร 

  จากผู้ประเมินอิสระ 
๑.  ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสตูร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเหน็หรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
๒. การนาํไปดําเนนิการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
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~ ๗๔ ~ 

 

หมวดท่ี ๙   แผนการดาํเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
๑.  ความก้าวหน้าของการดําเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีี่ผ่านมา  

ระบุแผนการดําเนินการแต่ละแผน กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 
และเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 
๒.  ข้อเสนอในการพฒันาหลักสูตร 

 ๒.๑. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร ( จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
๒.๒. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา        การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ)  
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน    

๓. แผนปฏิบัติการใหม่สาํหรบัปี  ............. 
 ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  : _________________________________ 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:____________ 
 

ประธานหลักสูตร  :______________________________- 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:____________ 
 

เห็นชอบโดย    ________________________    (หัวหน้าภาควิชา) 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่: _________________ 
 

เห็นชอบโดย    _______________________(คณบดี) 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่   : _______________ 
 

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
๓. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
๔. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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ภาคผนวก 
 


























































