
ระบบกลไกการบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�น
ผู�เรียนเป�นสําคัญ 

 
 การบริหารงานวิชาการและหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีระบบและกลไกการ
บริหารงานวิชาการ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเป%นสําคัญ ภายใต"คณะกรรมการ
วิชาการ และมีแนวทางการบริหารงานดังต*อไปนี้ 
 
1.  คณะกรรมการวิชาการ 
 คณะกรรมการวิชาการเป%นคณะกรรมการท่ีแต*งต้ังโดยคณบดีมีกรรมการ ประกอบด"วย 
  1.  คณบดี      ประธาน 
  2.  รองคณบดีฝ1ายวางแผนและบริการชุมชน  กรรมการ 
  3.  รองคณบดีฝ1ายกิจการนักศึกษาและวิจัย   กรรมการ 
  4.  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช   กรรมการ 
  5.  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว:  กรรมการ 
  6.  ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร กรรมการ 
  7.  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีการอาหาร กรรมการ 
  8.  รองคณบดีฝ1ายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
  9.  หัวหน"าสํานักงานคณบดี   ผู"ช*วยเลขานุการ 
 
2.  หน�าท่ีคณะกรรมการวิชาการ 
 1.  พิจารณากลั่นกรองและให"ความเห็นโครงการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร 
 2.  พิจารณากลั่นกรองและให"ความเห็นชอบหลักสูตรเพ่ือเสนอต*อคณบดี 
 3.  พิจารณากลั่นกรองและให"ความเห็นชอบการเปBดและการปBดหลักสูตรเพ่ือเสนอต*อคณบดี 
 4.  พิจารณากลั่นกรองและให"ความเห็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเป%นสําคัญ 

5.  พิจารณาปCญหาทางด"านวิชาการต*าง ๆ 
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3. การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 1.  ประธานหลักสูตรจัดทําโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยระบุเหตุผลความจําเป%นของ
การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร เสนอต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการ 
 2.  รองคณบดีฝ1ายวิชาการ นําโครงการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร/เข"าท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 3.  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาให"ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือส*งเรื่องให"คณบดีหรือส*งกลับให"ประธานหลักสูตรแก"ไขก*อนนําเข"าพิจารณาอีกครั้ง 
 4.  คณบดีเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต*อสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 5.  เม่ือโครงการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรได"รับการอนุมัติแล"ว คณะเสนอมหาวิทยาลัย
เพ่ือแต*งต้ังกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 6.  มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต*งต้ังกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและอนุมัติงบประมาณ 
 7.  คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ประชุมวางแนวทางการดําเนินโครงการตามคู*มือ
การพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  7.1  สํารวจความต"องการของผู"เรียนและผู"ใช"บัณฑิต 
  7.2  ประชุมยกร*างหลักสูตร 
  7.3  วิพากษ:หลักสูตรโดยผู"ทรงคุณวุฒิ 
  7.4  เสนอศูนย:ภาษาและสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พิจารณาเรื่องภาษา
และกฎเกณฑ: ระเบียบ โครงสร"างหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา และอ่ืน ๆ  
  7.5  นําข"อเสนอแนะมาแก"ไขหลักสูตรให"เรียบร"อย และเสนอต*อคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณา 
  7.6  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาและเสนอต*อคณบดี เพ่ือเสนอเข"าสํานักส*งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือดําเนินตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยต*อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

2

 

 
แผนผังข้ันตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานหลักสตูรจัดทําโครงกรพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสตูร 

รองคณบดฝี1ายวิชาการ 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณา 

คณบดเีสนอโครงการ 

สํานักส*งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

คณบดเีสนอมหาวิทยาลยัแต*งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตรประชุมยกร*าง
หลักสตูรตามแนวทางของคณะและมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการวิชาการ 

คณบดเีสนอหลักสตูร 

สํานักส*งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ไม*อนุมัติงบประมาณ 

แก"ไข 

มหาวิทยาลยัอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ 
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4. การขอเป1ดหลักสูตร 
 1.  ประธานหลักสูตรเสนอเปBดหลักสูตรเม่ือหลักสูตรผ*านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ
สกอ. ให"ความเห็นชอบแล"วต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการ 
 2.  รองคณบดีฝ1ายวิชาการ นําเรื่องเข"าสู*ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 3.  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาและส*งเรื่องให"คณบดี 
 4.  คณบดีเสนอเรื่องเข"าสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

แผนผังข้ันตอนการขอเป1ดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานหลักสตูรขอเสนอเปBดหลกัสูตร 

รองคณบดฝี1ายวิชาการ 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณา 

คณบด ี

สํานักส*งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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5. การขอป1ดหลักสูตร 
 1.  ประธานหลักสูตรเสนอขอปBดหลักสูตรต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการ 
 2.  รองคณบดีฝ1ายวิชาการ นําเรื่องเข"าสู*ท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการเพ่ือพิจารณา 
 3.  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาการปBดหลักสูตรโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1  ความต"องการของสังคมและตลาดแรงงานของประเทศ 
  3.2  ความสอดคล"องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
  3.3  ความพร"อมของการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ:มาตรฐานหลักสูตร 
  3.4  ความสามารถในการแข*งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  3.5  ผลการดําเนินงานด"านความคุ"มค*าคุ"มทุน 
  3.6  การดําเนินการเรียนการสอนท่ีผ*านมา 
  3.7  การประกันคุณภาพภายในคณะ 
  3.8  อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร 
 4.  คณะกรรมการวิชาการพิจารณาให"ความเห็นชอบการปBดหลักสูตร และส*งเรื่องให"คณบดี 
 5.  คณบดีเสนอเรื่องเข"าสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

แผนผังแสดงข้ันตอนการป1ดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปBดหลักสูตร 

ประธานหลักสตูรขอเสนอปBดหลักสูตร 

รองคณบดฝี1ายวิชาการ 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณา 

คณบด ี

สํานักส*งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
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6.  การแต4งตั้งอาจารย5ท่ีปรึกษา 
 ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย:ในหลักสูตรเพ่ือให"รองคณบดีฝ1ายวิชาการและคณบดี 
พิจารณาและนําเสนอรายชื่อเสนอต*อสํานักส*งเสริมวิชาการแลงานทะเบียน และมหาวิทยาลัยเพ่ือแต*งต้ัง
เป%นอาจารย:ท่ีปรึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรนั้น  ซ่ึงหน"าท่ีของอาจารย:ท่ีปรึกษามีหน"าท่ีให"คําแนะนํา/
ปรึกษาเรื่องการเรียน กิจกรรม การดําเนินชีวิต และอ่ืน ๆ  ตลอดช*วงเวลาท่ีนักศึกษาศึกษาอยู*ใน
มหาวิทยาลัย 
 

แผนผังข้ันตอนการแต4งตั้งอาจารย5ท่ีปรึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานหลักสตูรเสนอรายช่ือ 
อาจารย:ท่ีปรึกษา 

 

รองคณบดฝี1ายวิชาการ 

 

คณบด ี

สํานักส*งเสรมิวิชาการและ 
งานทะเบียน 
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7.  การจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษา 
 คณะกรรมการวิชาการมอบหมายให"ประธานหลักสูตรจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรโดย
พิจารณาวิชาและลําดับของการเรียนให"สอดคล"องกับหลักสูตรเสนอต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการ และคณบดี
เพ่ือพิจารณานําเสนอต*อสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

แผนผังข้ันตอนการจัดทําแผนการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานหลักสตูรเสนอ
แผนการเรียนตลอดหลักสตูร 

 

รองคณบดฝี1ายวิชาการ 

 

คณบด ี

สํานักส*งเสรมิวิชาการและ 
งานทะเบียน 
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8.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเป%นสําคัญ มีการดําเนินงานและข้ันตอนต*าง ๆ ดังนี้ 
 
     8.1  การพิจารณารายช่ือผู�สอน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต"องเป%นผู"พิจารณารายชื่อผู"สอนของรายวิชาในหลักสูตรท่ี
รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญของผู"สอนให"ตรงหรือสอดคล"องกับรายวิชานั้น ๆ  
แล"วนําเสนอต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการและคณบดีพิจารณา และคณะจะเสนอต*อสํานักส*งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

แผนผังข้ันตอนการเสนอช่ืออาจารย5ผู�สอน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
พิจารณารายช่ือผู"สอน 

 

รองคณบดฝี1ายวิชาการ 

 

คณบด ี

สํานักส*งเสรมิวิชาการและ 
งานทะเบียน 
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     8.2 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาแบบเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญและรายละเอียดของการฝ<ก
ประสบการณ5ภาคสนาม 
        อาจารย:ผู"สอนจะต"องทํารายละเอียดของรายวิชาหรือแนวการสอนตามแบบ มคอ.3 และ
รายละเอียดของการฝJกประสบการณ:ภาคสนามตามแบบมคอ.4 โดยจัดการเรียนการสอนต"องเน"นผู"เรียน
เป%นสําคัญ ดังนี้ 
   1.  ควรมีการวัดความรู"พ้ืนฐานก*อนการเรียน หรือการวัดความรู"ก*อนการเรียน 
   2.  ควรมีการปฏิบัติในห"องปฏิบัติการหรือแปลงปลูกโดยเก่ียวข"องกับวิชาเรียน 
   3.  ควรมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย: 
   4.  ควรมีการค"นคว"าข"อมูลจากห"องสมุดหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทํารายงาน 
   5.  ควรมีการนําเสนองานและตอบข"อซักถามให"นักศึกษาร*วมชั้นเรียนและผู"สอน 
   6.  ควรมีการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข"องท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร 
   7. ควรมีการวัดความรู"หลังจากเรียนรู"ในหัวข"อนั้น หรือวิชานั้น  
     การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3  รายละเอียดของการฝJกประสบการณ:
ภาคสนามตามแบบมคอ.4 ผู"สอนต"องส*งให"คณะก*อนเปBดภาคเรียนและแจกมคอ.3ให"นักศึกษาในสัปดาห:
แรกของการเรียนการสอน ตัวอย*างรายละเอียดของมคอ.3 และมคอ.4 อยู*ในภาคผนวก และสามารถ
ดาวน:โหลดได"จากเว็บไซต:คณะ (http://agri.vru.ac.th) 
      
     8.3  การประเมินผลการเรียนรู� 
  อาจารย:ผู"สอนจะต"องมีการประเมินผลการเรียนรู"ท้ัง 5 ด"าน (ด"านคุณธรรม จริยธรรม ด"าน
ความรู" ด"านทักษะทางปCญญา ด"านทักษะความสัมพันธ:ระหว*างบุคคลและด"านความรับผิดชอบ ด"านทักษะ
การวิเคราะห:เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ) การประเมินผลจะทําท้ังระหว*าง
เรียนและปลายภาคเรียน โดยอาจารย:ผู"สอนควรจะมีการแจ"งผลการประเมินระหว*างเรียนให"นักศึกษา
ทราบเป%นระยะ เพ่ือให"นักศึกษาสามารถปรับปรุงการเรียนของตนเองได" อาจารย:ผู"สอนจะต"องส*งผลการ
เรียนของรายวิชาต*อประธานหลักสูตรและคณบดี เพ่ือส*งสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตาม
ระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
     8.4  การประเมินผลการเรียนการสอน 
  1.  การประเมินการเรียนการสอนจากผู"เรียน คณะกรรมการวิชาการมอบหมายให"รองคณบดี
ฝ1ายวิชาการทําการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาท่ีเปBดสอนในคณะ และสรุปผลการประเมินการ
เรียนการสอน 3  ระดับ คือ 
  1)  ประเมินแต*ละรายวิชาเพ่ือให"อาจารย:ผู"สอนใช"ปรับปรุงการเรียนการสอน 
  2)  ประเมินแต*ละหลักสูตรเพ่ือให"คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใช"ปรับปรุงหลักสูตร
และการเรียนการสอน 
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  3)  ประเมินภาพรวมของคณะเพ่ือนําเข"าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ และแจ"งให"ท่ี
ประชุมคณาจารย:ในคณะทราบ 

  2.  การประเมินการเรียนการสอนจากคณะกรรมการประเมิน คณบดีแต*งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินการเรียนการสอน เพ่ือพิจารณาการเรียนการสอนของรายวิชา เพ่ือนําไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน 

 
     8.5  การทํารายงานการดําเนินงานหลักสูตร 
  เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน และมีการส*งผลการเรียนของรายวิชาเรียบร"อยแล"ว อาจารย:ผู"สอนจะต"อง
จัดทํารายงานการดําเนินงานของรายวิชาท่ีรับผิดชอบ ตามแบบ มคอ.5 และรายงานการดําเนินงานการ
ฝJกประสบการณ:ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 เพ่ือเสนอต*อประธานหลักสูตร  
 
     8.6  การรายงานการดําเนินงานหลักสูตร 
  เม่ือสิ้นสุดปYการศึกษา ประธานหลักสูตรจะต"องทํารายงานการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 และเสนอต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการเพ่ือนําเข"าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณบดีเสนอ
รายงานต*อสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนผังข้ันตอนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป�นสําคัญ (8.2 – 8.6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย:ผู"สอนจัดทํามคอ.3 
หรือมคอ.4 

อาจารย:ผู"สอนประเมินผลการ
เรียนรู"    -  ระหว*างภาค 
           -  ปลายภาค 

 

รองคณบดฝี1ายวิชาการ
ประเมินผลการเรียนการสอน
โดยผู"เรยีนและคณะกรรมการ
ประเมินผล 

สํานักส*งเสรมิวิชาการและ 
งานทะเบียน 

รองคณบดฝี1ายวิชาการ คณบด ี

แจกนักศึกษาในสัปดาห:แรกของการเรยีน 

ประธานหลักสตูร คณบด ี

กรรมการบริหารหลักสตูร 

อาจารย:ผู"สอน 

คณะกรรมการ
วิชาการ 

อาจารย:ผู"สอนรายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชาตาม  

มคอ.5/มคอ.6 

ประธานหลักสตูร รองคณบดฝี1ายวิชาการ คณบด ี

ประธานหลักสตูรรายงานผล
การดําเนินงานหลักสตูร   

ตามแบบ มคอ.7 

รองคณบดฝี1ายวิชาการ คณะกรรมการวิชาการ 

อาจารย:ผู"สอนดําเนินการเรียน
การสอนตามมคอ.3/มคอ.4 

ตาม มคอ.3, มคอ.4 

ผลการประเมินรายวิชา 

ผลการประเมินหลักสูตร 

ผลการประเมินหลักสูตร       
และคณะ 

เม่ือส้ินปYการศึกษา  (ภาคการศึกษาท่ี 2) 

คณบด ี

สํานักส*งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ส*งผลการเรียน 

ท่ีประชุมคณาจารย:คณะ 
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9.  การฝ<กประสบการณ5วิชาชีพ 
     การฝJกประสบการณ:วิชาชีพ เพ่ือเตรียมความพร"อมให"นักศึกษาเพ่ือจะออกไปประกอบอาชีพมีการ
ดําเนินงานและข้ันตอนต*าง ๆ ดังนี้  
 
     9.1  การเตรียมฝ<กประสบการณ5วิชาชีพ 
  คณะกรรมการวิชาการมอบหมายให"ผู"ประสานงานการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายใน (รอง
คณบดีฝ1ายวิชาการ)  ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.  ประชุมนักศึกษาชั้นปYท่ี 1 เพ่ือชี้แจงระเบียบและโครงการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายใน ซ่ึง
นักศึกษาจะต"องฝJกตามโครงการในปYท่ี 2 และปYท่ี 3 ของการเรียน 
  2.  นักศึกษาร*วมกับอาจารย:ท่ีปรึกษาเลือกโครงการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายใน 4 โครงการ 
ๆ ละ 1 ภาคเรียน และส*งให"ผู"ประสานงาน 
  3.  ผู"ประสานงานจัดทําตารางการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายในและประกาศให"นักศึกษาทราบ  
  4.  ผู"ประสานงานเสนอคําสั่งแต*งต้ังผู"ควบคุมโครงการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายใน แต*ละภาค
เรียนเพ่ือให"คณบดีลงนาม 
  5.  นักศึกษาเข"าพบกับอาจารย:ผู"ควบคุมโครงการในสัปดาห:แรกของภาคเรียน อาจารย:ผู"ควบคุม
โครงการจะดําเนินการฝJกประสบการณ: โครงการละ 1 ภาคเรียน ตามตารางท่ีกําหนดไว" เม่ือสิ้นสุดภาค
เรียนนั้น นักศึกษาจะต"องส*งบันทึกการฝJกโครงการให"อาจารย:ผู"ควบคุม  และอาจารย:ผู"ควบคุมจะส*งผล
การฝJกโครงการให"ผู"ประสานงาน 
  6.  ผู"ประสานงานรวบรวมและเฉลี่ยคะแนนผลการฝJกท้ัง 4 โครงการ และส*งผลการเรียนให"กับ
ประธานหลักสูตรเพ่ือเสนอต*อคณบดีลงนาม และส*งสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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แผนผังข้ันตอนการฝ<กประสบการณ5วิชาชีพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู"ประสานงานประชุมช้ีแจงระเบียบ
และโครงการฝJกประสบการณ:

วิชาชีพภายในให"นักศึกษาช้ันปYท่ี 1 

นักศึกษาและอาจารย:ท่ีปรึกษา
พิจารณาเลือกโครงการ 

ผู"ประสานงานจัดทําตารางการฝJก
ประสบการณ:วิชาชีพภายใน 

ผู"ประสานงานเสนอแต*งตั้งผู"
ควบคุมการโครงการฝJก

ประสบการณ:วิชาชีพภายใน 

คณบดีแต*งตั้ง 

นักศึกษาเข"าพบอาจารย:ผู"ควบคุมโครงการใน
สัปดาห:แรกของภาคเรียนและเข"าฝJกประสบการณ: 

โครงการละ  1  ภาคเรยีน 

เมื่อสิ้นสุดการฝJกโครงการ นักศึกษาส*งบันทึกการ
ฝJกโครงการให"อาจารย:ผู"ควบคุม 

อาจารย:ผู"ควบคุมส*งผลการฝJกโครงการ 

ผู"ประสานงานรวบรวมผลการฝJก
โครงการและส*งผลการเรียน 

ประธานหลักสตูร 
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     9.2  การฝ<กประสบการณ5วิชาชีพภายนอก 
  คณะกรรมการวิชาการมอบหมายให"อาจารย:ท่ีปรึกษาเป%นผู"ประสานงานการฝJกประสบการณ:
ภายนอกแบบสหกิจศึกษา และรองคณบดีฝ1ายวิชาการเป%นผู"ประสานงานกลาง โดยดําเนินการตาม
ข้ันตอนดังนี้ 
  1.  การปฐมนิเทศการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายนอก ทางคณะจะดําเนินการปฐมนิเทศการฝJก
ประสบการณ:วิชาชีพภายนอก เพ่ือเตรียมความพร"อมให"นักศึกษาก*อนออกฝJกประสบการณ: 
  2.  การนิเทศการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายนอก อาจารย:ผู"ควบคุมจะออกนิเทศการฝJก
ประสบการณ:วิชาชีพภายนอก 1 – 2 ครั้ง เพ่ือติดตามการฝJกประสบการณ: 
  3.  การนําเสนองานและการฝJกประสบการณ: นักศึกษาท่ีออกฝJกประสบการณ:จะนําเสนองาน
และการฝJกประสบการณ:ต*อท่ีประชุมซ่ึงมีคณาจารย:และนักศึกษาหลังกลับจากการฝJกประสบการณ: 
  4.  ผู"รับผิดชอบจะพิจารณาผลงาน ผลการประเมินจากสถานประกอบการและผลการประเมิน
จากอาจารย:นิเทศ เพ่ือส*งผลการเรียนให"กับประธานหลักสูตรเพ่ือนําเสนอคณบดีลงนาม 
 

แผนผังข้ันตอนการฝ<กประสบการณ5วิชาชีพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะจัดปฐมนิเทศการฝJก
ประสบการณ:วิชาชีพภายนอก 

นักศึกษาออกฝJกประสบการณ:
วิชาชีพในสถานประกอบการ 

อาจารย:นิเทศการฝJกประสบการณ:
วิชาชีพ  1 – 2  ครั้ง 

นักศึกษานําเสนองานและการฝJก
ประสบการณ:วิชาชีพ 

ผู"รับผิดชอบการฝJกประสบการณ:
วิชาชีพพิจารณาผลการประเมิน 

ประธานหลักสตูร 

คณบด ี
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ภาคผนวก 
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มคอ.3  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข"อมูลเก่ียวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแต*ละรายวิชาเพ่ือให"การจัดการเรียนการสอนสอดคล"องและเป%นไปตามท่ีวางแผนไว"ใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซ่ึงแต*ละรายวิชาจะกําหนดไว"อย*างชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค:และรายละเอียด
ของเนื้อหาความรู"ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝCงทักษะต*างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะ
ได"รับการพัฒนาให"ประสบความสําเร็จตามจุดมุ*งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
ระยะเวลาท่ีใช"ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือ
สื่อทางวิชาการอ่ืนๆท่ีจําเป%นสําหรับการเรียนรู" นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร:ในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด�วย  7  หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 ข"อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี 2  จุดมุ*งหมายและวัตถุประสงค: 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู"ของนักศึกษา 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 

2. จํานวนหน4วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ระบุชื่อหลักสูตรท่ีใช"รายวิชานี้ ยกเว"นวิชาท่ีเปBดเป%นวิชาเลือกท่ัวไป ให"ใช" “หลายหลักสูตร” และ
ให"ระบุว*าเป%นวิชาศึกษาท่ัวไปหรือวิชาเฉพาะ เช*น วิชาแกน วิชาเฉพาะด"าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพหรือ
วิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป%นต"น 
4. อาจารย5ผู�รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย5ผู�สอน 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปTท่ีเรียน 

 ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปYท่ีเรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
6. รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก4อน  (Pre-requisite)  (ถ�ามี) 

7. รายวิชาท่ีต�องเรียนพร�อมกัน  (Co-requisites)  (ถ�ามี) 

8. สถานท่ีเรียน   

ระบุสถานท่ีเรียนทุกแห*งท้ังในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให"ครบถ"วน  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล4าสุด 
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หมวดท่ี  2   จุดมุ4งหมายและวัตถุประสงค5 
1.  จุดมุ4งหมายของรายวิชา 

2. วัตถุประสงค5ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายโดยย*อเก่ียวกับวัตถุประสงค:ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
เช*น เพ่ิมการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซ่ึงเป%นผล
จากงานวิจัยใหม*ๆ ในสาขา  

หมวดท่ี 3   ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  
 ตามท่ีระบุไว"ในรายละเอียดหลักสูตร 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช�ต4อภาคการศึกษา 
 ระบุจํานวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝJกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝJกงาน และการศึกษา
ด"วยตนเอง 
3. จํานวนช่ัวโมงต4อสัปดาห5ท่ีอาจารย5ให�คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก4นักศึกษาเป�นรายบุคคล 
  ระบุจํานวนชั่วโมงต*อสัปดาห:ท่ีจะให"คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก*นักศึกษานอกชั้นเรียน 
และวิธีการสื่อสารให"นักศึกษาได"ทราบกําหนดเวลาล*วงหน"า 
 

หมวดท่ี  4   การพัฒนาผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู"ในมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"านท่ีมุ*งหวัง ซ่ึงต"องสอดคล"องกับท่ีระบุ

ไว"ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต*อมาตรฐานผลการเรียนรู"จากหลักสูตรสู*รายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู"แต*ละด"าน 
ให"แสดงข"อมูลต*อไปนี้ 

 1.   สรุปสั้นๆ เก่ียวกับความรู" หรือทักษะท่ีรายวิชามุ*งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา        
 2.   คําอธิบายเก่ียวกับวิธีการสอนท่ีจะใช"ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู" หรือทักษะในข"อ  ๑  
 3.   วิธีการท่ีจะใช"วัดและประเมินผลการเรียนรู"ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรู"

ใน   
      มาตรฐานการเรียนรู"แต*ละด"านท่ีเก่ียวข"อง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต"องพัฒนา 
 1.2  วิธีการสอน 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
2. ความรู" 
 2.1  ความรู"ท่ีต"องได"รับ 
 2.2  วิธีการสอน 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
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3. ทักษะทางปCญญา 
 3.1  ทักษะทางปCญญาท่ีต"องพัฒนา 
 3.2  วิธีการสอน 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
4. ทักษะความสัมพันธ:ระหว*างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ:ระหว*างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต"องพัฒนา 
 4.2  วิธีการสอน 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
5. ทักษะการวิเคราะห:เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห:เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต"องพัฒนา 
 5.2  วิธีการสอน 
 5.3  วิธีการประเมินผล 
 
 
 
 

หมวดท่ี 5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
 ระบุหัวข"อ/รายละเอียด สัปดาห:ท่ีสอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซ่ึงต"องสอดคล"องกับจํานวนหน*วย
กิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อท่ีใช" รวมท้ังอาจารย:ผู"สอน  ในแต*ละหัวข"อ/รายละเอียดของ
รายวิชา 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู� 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู"หัวข"อย*อยแต*ละหัวข"อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  
สัปดาห:ท่ีประเมิน และสัดส*วนของการประเมิน 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  ตําราและเอกสารหลัก 
 ระบุตําราและเอกสารหลักท่ีใช"ในการเรียนการสอน 

2. เอกสารและข�อมูลสําคัญ 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส: เว็บไซต: กฎระเบียบต*างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร:และแหล*งอ"างอิงท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาจําเป%นต"องศึกษาเพ่ิมเติม 
3. เอกสารและข�อมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส: เว็บไซต: กฎระเบียบต*างๆ   โปรแกรม
คอมพิวเตอร:และแหล*งอ"างอิงท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ5การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
2.  กลยุทธ5การประเมินการสอน 

ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได"ข"อมูลการสอน เช*น จากผู"สังเกตการณ: หรือทีมผู"สอน หรือผลการเรียน
ของนักศึกษา เป%นต"น 
3.  การปรับปรุงการสอน 

อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช*น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการ
ปรับปรุงการสอนไว"อย*างไรบ"าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน เป%นต"น 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

อธิบายกระบวนการท่ีใช"ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู"ของรายวิชา เช*น ทวนสอบจากคะแนนข"อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต*างกันไป
สําหรับรายวิชาท่ีแตกต*างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"าน 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อธิบายกระบวนการในการนําข"อมูลท่ีได"จากการประเมินจากข"อ 1 และ 2 มาวางแผนเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพ 
 

มคอ.4    รายละเอียดของประสบการณ5ภาคสนาม   
 
รายละเอียดของประสบการณ5ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

หมายถึง ข"อมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีนักศึกษาจะต"องออกฝJกงาน 
ออกฝJกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซ่ึงจะต"องวางแผนให"สอดคล"องและเป%นไปตามท่ีกําหนดไว"ใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไว"อย*างชัดเจนถึงวัตถุประสงค:และรายละเอียดของการดําเนินการ
ของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู" ความเข"าใจท่ีนักศึกษาจะได"รับจากการออกฝJก มีการกําหนด
กระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝCงทักษะต*างๆตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะได"รับการพัฒนา
ให"ประสบความสําเร็จตามจุดมุ*งหมายรวมท้ังเกณฑ:การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการ
ดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ:ภาคสนาม 
 

ประกอบด�วย 7 หมวด ดังนี้ 
 
หมวดท่ี 1 ข"อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี 2  จุดมุ*งหมายและวัตถุประสงค: 
หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู" 
หมวดท่ี 4 ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
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หมวดท่ี 6 การประเมินนักศึกษา 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝJกประสบการณ:ภาคสนาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดของประสบการณ5ภาคสนาม 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
2. จํานวนหน4วยกิต หรือจํานวนช่ัวโมง  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ระบุชื่อหลักสูตรท่ีใช"รายวิชานี้ และระบุว*าเป%นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 
4. อาจารย5ผู�รับผิดชอบ / อาจารย5ท่ีปรึกษาการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปTท่ีกําหนดให�มีการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
6. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ5ภาคสนามครั้งล4าสุด 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ4งหมายและวัตถุประสงค5 
1. จุดมุ4งหมายของประสบการณ5ภาคสนาม 
2. วัตถุประสงค5ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ5ภาคสนาม 

อธิบายโดยย*อถึงวัตถุประสงค:การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ:ภาคสนามหรือการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนและการกระทําท่ีจะให"บรรลุวัตถุประสงค: 
 

หมวดท่ี 3 การพัฒนาผลการเรียนรู� 
การพัฒนาผลการเรียนรู"ในมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"านท่ีมุ*งหวังต"องสอดคล"องกับท่ีระบุไว"

ในรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.2) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"าน ให"แสดงข"อมูลต*อไปนี้ 
     1.   สรุปเก่ียวกับความรู"หรือทักษะท่ีต"องการจะพัฒนาจากประสบการณ:ท่ีได"จากการฝJกภาคสนาม/
ฝJกในสถานประกอบการ  
     2.   อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต*างๆ ท่ีจะพัฒนาความรู"หรือทักษะในข"อ 1  
     3.   วิธีการท่ีจะใช"ในการประเมินผลการเรียนรู"ในมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"านท่ีเก่ียวข"อง 

หมวดท่ี 4  ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ5ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
ระบุคําอธิบายตามท่ีระบุในรายละเอียดของหลักสูตร 

2.  กิจกรรมของนักศึกษา 
ระบุกิจกรรมหลักท่ีเก่ียวข"องกับนักศึกษาระหว*างฝJกประสบการณ:ภาคสนาม 

3.  รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได�รับมอบหมาย 
 ระบุรายงานหรืองานท่ีมอบหมายนักศึกษา และกําหนดส*ง 
4. การติดตามผลการเรียนรู�การฝ<กประสบการณ5ภาคสนามของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมท่ีใช"ในการติดตามผลการเรียนรู"ท้ังระหว*างฝJกและเม่ือสิ้นสุดการฝJกประสบการณ: 
ภาคสนาม 
 
5. หน�าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  

เช*น การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให"คําแนะนําแก*นักศึกษา 
การประเมินผลการฝJกประสบการณ: 
6. หน�าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย5ท่ีปรึกษา/อาจารย5นิเทศก5 

  เช*น การให"คําปรึกษา การประสานและร*วมวางแผนกับพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศก:นักศึกษา  
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช4วยเหลือนักศึกษา 
8. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต�องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ5ภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
 เช*น ท่ีพัก  การเดินทาง วัสดุอุปกรณ:สนับสนุนอ่ืน ๆ  เช*น เบ้ียเลี้ยง 
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หมวดท่ี 5   การวางแผนและการเตรียมการ 
1. การกําหนดสถานท่ีฝ<ก 
2. การเตรียมนักศึกษา 
3. การเตรียมอาจารย5ท่ีปรึกษา/อาจารย5นิเทศก5  
4. การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานท่ีฝ<ก 
5. การจัดการความเส่ียง 
 

หมวดท่ี 6   การประเมินนักศึกษา 
1.  หลักเกณฑ5การประเมิน 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเล้ียงต4อการประเมินนักศึกษา 
4. ความรับผิดชอบของอาจารย5ผู�รับผิดชอบประสบการณ5ภาคสนามต4อการประเมินนักศึกษา 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต4าง 
 

หมวดท่ี 7   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม 
1.  กระบวนการประเมินการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามจากผู�เก่ียวข�องต4อไปนี้ 

 1.1  นักศึกษา 
 1.2  พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผู�ประกอบการ 
 1.3  อาจารย5ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

   1.4  อ่ืน ๆ เช4น บัณฑิตจบใหม4 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

มคอ.5   รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  การ

จัดการเรียนการสอนของอาจารย:ผู"สอนแต*ละรายวิชาเม่ือสิ้นภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัด   การ
เรียนการสอนในวิชานั้นๆว*า ได"ดําเนินการสอนอย*างครอบคลุมและเป%นไปตามแผนท่ีวางไว"             ใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม* และหากไม*เป%นไปตามแผนท่ีวางไว" ต"องให"เหตุผลและข"อเสนอแนะ    ใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล*าวในครั้งต*อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการ
เรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาต้ังแต*เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปCญหาในด"านการบริหารจัดการและ   สิ่ง
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อํานวยความสะดวก การวิเคราะห:ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน"าภาค/หรือผู"ประเมิน
ภายนอก รวมท้ังการสํารวจความคิดเห็นของผู"ใช"บัณฑิต การวางแผนและให"ข"อเสนอแนะ                ต*อ
ผู"ประสานงานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบด�วย 6 หมวด ดังนี้ 
 

หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี 4 ปfญหาและผลกระทบต4อการดําเนินการ 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 
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หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
2. รายวิชาท่ีต�องเรียนก4อนรายวิชานี้  (ถ�ามี) 
3. อาจารย5ผู�รับผิดชอบ อาจารย5ผู�สอนและกลุ4มเรียน  (Section) 

ให"รายงานเป%นรายกลุ*ม   
4. ภาคการศึกษา/ปTการศึกษาท่ีเป1ดสอนรายวิชา 
5. สถานท่ีเรียน 

ระบุสถานท่ีเรียนทุกแห*งท้ังในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให"ครบถ"วน   
 

หมวดท่ี 2   การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ระบุหัวข"อ  จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน   จํานวนชั่วโมงท่ีสอนจริง   ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง
ต*างจากแผนการสอนหากมีความแตกต*างเกิน ๒๕% 
2. หัวข�อท่ีสอนไม4ครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวข"อท่ีสอนไม*ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข"อต*อผลการเรียนรู"ของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสําคัญให"เสนอแนวทางชดเชย 
3.  ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําให�เกิดผลการเรียนรู�ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ระบุว*าวิธีสอนเพ่ือให"บรรลุผลการเรียนรู"แต*ละด"านตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไม*มี  และปCญหาของวิธีสอนท่ีใช"(ถ"ามี) พร"อมข"อเสนอแนะในการแก"ไข 
4.  ข�อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข"อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงได"จากปCญหาท่ีพบในข"อ ๓ 
 

หมวดท่ี 3    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน )                       
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู4เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา                                                         
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                                           
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
    ระบุจํานวนและร"อยละของนักศึกษาในแต*ละระดับคะแนน 
5. ปfจจัยท่ีทําให�ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ�ามี)  
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว�ในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู"ท่ีกําหนดไว"ใน มคอ.3 หมวด 5 ข"อ 2 
        6.1 ความคลาดเคล่ือนด�านกําหนดเวลาการประเมิน 

      ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพร"อมเหตุผล 
         6.2 ความคลาดเคล่ือนด�านวิธีการประเมินผลการเรียนรู� (ถ�ามี) 
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       ระบุความคาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึนพร"อมเหตุผล 
 7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ         

 
หมวดท่ี 4   ปfญหาและผลกระทบต4อการดําเนินการ 

1.  ประเด็นด�านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 
ระบุปCญหาในการใช"ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ"ามี) และผลกระทบ 

2. ประเด็นด�านการบริหารและองค5กร 
ระบุปCญหาด"านการบริหารและองค:กร(ถ"ามี) และผลกระทบต*อผลการเรียนรู"ของนักศึกษา 

 
หมวดท่ี 5   การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
         1.1  ข�อวิพากษ5ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

      ระบุข"อวิพากษ:ท้ังท่ีเป%นจุดแข็งและจุดอ*อน 
         1.2  ความเห็นของอาจารย5ผู�สอนต4อข�อวิพากษ5ตามข�อ 1.1 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
         2.1  ข�อวิพากษ5ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
                ระบุข"อวิพากษ:ท้ังท่ีเป%นจุดแข็งและจุดอ*อน 
         2.2  ความเห็นของอาจารย5ผู�สอนต4อข�อวิพากษ5ตามข�อ 2.1 

 
หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 

1.  ความก�าวหน�าของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ท่ีผ4านมา 
ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปYการศึกษาท่ีผ*านมาและอธิบายผลการดําเนินการ

ตามแผน ถ"าไม*ได"ดําเนินการหรือไม*เสร็จสมบูรณ:ให"ระบุเหตุผล 
2. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย*อ เช*น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปYการศึกษานี้ การ
ใช"อุปกรณ:การสอนแบบใหม* เป%นต"น 
3. ข�อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปTการศึกษาต4อไป 

ระบุข"อเสนอพร"อมกําหนดเวลาท่ีควรแล"วเสร็จและผู"รับผิดชอบ 
4. ข�อเสนอแนะของอาจารย5ผู�รับผิดชอบรายวิชาต4ออาจารย5ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชื่ออาจารย:ผู"รับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ..................................................วันท่ีรายงาน ............................................................. 
ชื่ออาจารย:ผู"รับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………….. 
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ลงชื่อ..................................................วันท่ีรับรายงาน ......................................................... 
 
 

มคอ.6   รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ5ภาคสนาม  
  

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ5ภาคสนาม (Field Experience Report) 
หมายถึง รายงานผลการฝJกงาน ออกฝJกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว*าได"บรรลุผลการเรียนตามแผนท่ี
วางไว"ในรายละเอียดของประสบการณ:ภาคสนามหรือไม* และหากไม*เป%นไปตามแผนต"องให"เหตุผลและ
ข"อเสนอแนะในการปรับปรุงการฝJกงาน ออกฝJกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต*อไป รายงานนี้จะ
ครอบคลุมถึงการฝJกประสบการณ:ภาคสนามต้ังแต*เริ่มจนสิ้นสุด ปCญหาด"านการบริหารจัดการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก การวิเคราะห:ผลการประเมิน การฝJกของนักศึกษา/อาจารย:ผู"รับผิดชอบ/พนักงานพ่ี
เลี้ยง  

 
ประกอบด�วย 6 หมวด ดังนี้ 

 
หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี 2  การดําเนินการท่ีต4างไปจากแผนการฝ<กประสบการณ5 

ภาคสนาม 
หมวดท่ี 3 ผลการดําเนินการ 
หมวดท่ี 4 ปfญหา และผลกระทบด�านการบริหาร 
หมวดท่ี 5 การประเมินการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม 
หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ5ภาคสนาม 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 

หมวดท่ี 1   ข�อมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
2. หลักสูตร 
3. อาจารย5ผู�รับผิดชอบ / อาจารย5ท่ีปรึกษาการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม 
4. ภาคการศึกษา / ปTการศึกษาท่ีฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม 

 
หมวดท่ี  2   การดําเนินการท่ีต4างจากแผนการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม 

1. การเตรียมนักศึกษา (ถ�ามี) 
ระบุว*าการเตรียมนักศึกษาต*างจากแผนอย*างไร  และให"ข"อเสนอแนะ/ข"อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนใน

อนาคต          
2. การเตรียมอาจารย5ท่ีปรึกษา/อาจารย5นิเทศก5 

ระบุว*าการเตรียมอาจารย:ท่ีปรึกษา/อาจารย:นิเทศก:ต*างจากแผนอย*างไรและให"ข"อเสนอแนะ
ข"อเสนอแนะ/ข"อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต       
 3.  การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถ�ามี)  

ระบุว*าการเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการต*างจากแผนอย*างไรและให" 
ข"อเสนอแนะ/ข"อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต 
 4. การเปล่ียนแปลงการจัดการในการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม (ถ�ามี)  

ระบุการเปลี่ยนแปลงต*อไปนี้ท่ีต*างจากแผนและให"ข"อเสนอแนะ/ข"อคิดเห็นเพ่ือการวางแผน 
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          4.1  การเปล่ียนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานท่ีมอบหมายให�นักศึกษา 
          4.2  การเปล่ียนแปลงส่ิงอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 
          4.3  การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ  (ถ�ามี)  
 

 หมวดท่ี 3 ผลการดําเนินการ 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/ส4งไปฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม                               
2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู4เม่ือส้ินสุดการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม     
3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน  (W)                                                                                   
   
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและร"อยละของนักศึกษาในแต*ละระดับคะแนน 
5. ปfจจัยท่ีมีผลกระทบต4อผลการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม  (ถ�ามี) 
 

 หมวดท่ี 4   ปfญหาและผลกระทบด�านการบริหาร 
1. ปfญหาด�านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานท่ีฝ<ก 
2. ผลกระทบต4อผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 
3. การเปล่ียนแปลงท่ีจําเป�นเพ่ือหลีกเล่ียงปfญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถ�ามี) 
 

หมวดท่ี 5   การประเมินการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม 
1. การประเมินการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามโดยนักศึกษา  (ให�แนบผลการสํารวจ) 

1.1  ข�อวิพากษ5ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
    ระบุข"อวิพากษ:ท้ังท่ีเป%นจุดแข็งและจุดอ*อน 

1.2   ความเห็นของอาจารย5ผู�รับผิดชอบ / อาจารย5ท่ีปรึกษาการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม 
2. การประเมินการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ีเล้ียง 

2.1   ข�อวิพากษ5ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
        ระบุข"อวิพากษ:ท้ังท่ีเป%นจุดแข็งและจุดอ*อน 
2.2   ความเห็นของอาจารย5ผู�รับผิดชอบ / อาจารย5ท่ีปรึกษาการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม 

 
หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 

1. การดําเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามครั้งท่ีผ4านมา 
สรุปย*อการพัฒนาท่ีสําคัญในปCจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย*างมืออาชีพสําหรับคณะหรือท่ีปรึกษา

ประสบการณ:ภาคสนาม การปรับประสบการณ:ภาคสนาม และแนวทางใหม*ของการจัดการเชิงคุณภาพ 
2. ความก�าวหน�าของการปรับปรุงการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก4อน 
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ระบุประเด็นท่ีระบุไว"ในครั้งท่ีผ*านมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข"อ ๑  และอธิบายถึง
ความสําเร็จ ผลกระทบ  ในกรณีท่ีไม*สําเร็จให"ระบุเหตุผล 
3. ข�อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปTการศึกษาต4อไป 

ระบุข"อเสนอพร"อมกําหนดเวลาท่ีควรแล"วเสร็จและผู"รับผิดชอบ 
4. ข�อเสนอแนะของอาจารย5ผู�รับผิดชอบการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม เสนอต4ออาจารย5
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุข"อเสนอแนะต*ออาจารย:ผู"รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ท่ีต"อง
ได"รับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต*อรายวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตร 

---------------------------------------- 
 
 
ชื่ออาจารย:ผู"รับผิดชอบ/อาจารย:ท่ีปรึกษาการฝJกประสบการณ:ภาคสนาม:…………………………… 
 ลงชื่อ..................................................วันท่ีรายงาน ...................................................... 
 
ชื่อผู"รับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………….. 
 ลงชื่อ..................................................วันท่ีรับรายงาน ................................................... 
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มคอ. 7   รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 

การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงาน
ผลประจําปYโดยผู"ประสานงานหลักสูตรหรือผู"รับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร เช*น ข"อมูลทางสถิติของนักศึกษาท่ีเรียนในหลักสูตร สภาพแวดล"อมภายในและภายนอก
สถาบันท่ีมีผลกระทบต*อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"าน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆท่ี
มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู"สําเร็จการศึกษา ผู"ใช"บัณฑิต ตลอดจนข"อเสนอใน
การวางแผนและพัฒนา รวมท้ังแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย:และบุคลากรท่ีเก่ียวข"อง การ
รายงานผลดังกล*าวจะส*งไปยังหัวหน"าภาควิชา/คณบดี และใช"เป%นข"อมูลในการศึกษาด"วยตนเองเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป%นระยะๆ และเป%นข"อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู"ประเมินภายนอก
ได"ด"วย 

 
ประกอบด�วย 9 หมวด ดังนี้ 

 
หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี 2  ข�อมูลเชิงสถิติ 
หมวดท่ี 3 การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต4อหลักสูตร 
หมวดท่ี 4 ข�อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 
หมวดท่ี 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดท่ี 7 คุณภาพของการสอน 
หมวดท่ี 8 ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจาก 

ผู�ประเมินอิสระ 
หมวดท่ี 9 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปTการศึกษา.............. 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี 1   ข�อมูลท่ัวไป 
1. หลักสูตร  
2. ระดับคุณวุฒิ 
3. อาจารย5ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
4. วันท่ีรายงาน 
5. ปTการศึกษาท่ีรายงาน 
6. สถานท่ีตั้ง 

ระบุสถานท่ีตั้งท่ีวิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอ่ืน  ๆ หากมีการเปBดสอนในหลายวิทยาเขต 
 

หมวดท่ี 2   ข�อมูลเชิงสถิติ 
1.  จํานวนนักศึกษาช้ันปTท่ี 1 ท่ีรับเข�าในปTการศึกษาท่ีรายงาน                                            
2.  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในปTท่ีรายงาน   

2.1 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาก4อนกําหนดเวลาของหลักสูตร    
2.2 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร   
2.3 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร    
2.4 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต4าง ๆ (ระบุ) 
         สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน..............คน 
         สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน..............คน 

    สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน...............คน 
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3.   รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
 3.1  ร�อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      

  คํานวณจากจํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาตามข"อ 2.2 และจํานวนนักศึกษาท้ังหมดท่ี
รับเข"าในหลักสูตรของรุ*น 

  ข"อสังเกตเก่ียวกับปCจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอย*างเด*นชัดต*อการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา (เช*น การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ*มประกาศนียบัตรเป%นปริญญาบัตร     
หรือการย"ายสาขาวิชา ฯ) 
4.  จํานวนและร�อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ4านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต4ละปT 
5.  อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต4ละปTการศึกษา 

สัดส*วนของนักศึกษาท่ีสอบผ*านตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต*อในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาท้ังหมดของรุ*นในปYท่ีผ*านมา 
         นักศึกษาช้ันปTท่ี 1 ท่ีเรียนต4อช้ันปTท่ี 2                        ......................... % 
         นักศึกษาช้ันปTท่ี 2 ท่ีเรียนต4อช้ันปTท่ี 3                        ......................... % 
         นักศึกษาช้ันปTท่ี 3 ท่ีเรียนต4อช้ันปTท่ี 4                        ......................... % 
6.  ปfจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบต4อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
7.  ภาวะการได�งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปT หลังสําเร็จการศึกษา 
วันท่ีสํารวจ ............................................................................. 
 
จํานวนแบบสอบถามท่ีส4ง  ....................... จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ ........................                    
 
ร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม   …………………………. 
 
การกระจายภาวะการได�งานทําเทียบกับจํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 

การได�งาน
ทํา 

ได�งานทําแล�ว ไม4ประสงค5จะทํางาน 
ยังไม4ได�งานทําตรงสาขาท่ี

เรียน 
ไม4ตรงสาขาท่ี

เรียน 
ศึกษาต4อ สาเหตุอ่ืน 

จํานวน      
ร�อยละ      

 

8.  การวิเคราะห5ผลท่ีได�  
วิเคราะห:ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน"มของการได"งานทํา โดยใช"ข"อมูลภาวะตลาดแรงงาน 

ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข"อมูลท่ีผ*านมาและสถาบันอ่ืนท่ีเปBดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน 
เพ่ือเป%นข"อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

หมวดท่ี 3   การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต4อหลักสูตร 

1.  การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถ�ามี) ท่ีมีผลกระทบต4อหลักสูตรในช4วง 2 ปTท่ีผ4านมา 
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2.  การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ�ามี) ท่ีมีผลกระทบต4อหลักสูตรในช4วง 2 ปTท่ีผ4านมา 
 

หมวดท่ี 4   ข�อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
1.  สรุปผลรายวิชาท่ีเป1ดสอนในภาคการศึกษา/ปTการศึกษา     

ระบุรายวิชาท่ีเปBดสอนท้ังหมดพร"อมจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  จํานวนนักศึกษาท่ี
สอบผ*านแต*ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 
2.  การวิเคราะห5รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม4ปกติ 

ระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีมีการแจกแจงระดับคะแนนไม*ปกติ เช*น นักศึกษาได"ระดับคะแนนสูง
มากหรือตํ่าเกินไป หรือต*างไปจากเกณฑ:มาตรฐานการให"ระดับคะแนนในแต*ละรายวิชา หรือนักศึกษา
สอบตกมากเกินไป การสอนไม*ตรงกับเนื้อหาท่ีกําหนดของรายวิชา เป%นต"น นอกจากนี้ให"ระบุวิธีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผลท่ีทําให"เกิดความไม*ปกติจากข"อกําหนดหรือเกณฑ:ท่ีต้ังไว" และ
มาตรการแก"ไขท่ีได"ดําเนินการไปแล"ว  (หากจําเป%นให"แนบข"อสรุปการประเมินและแนวทางการแก"ไข      
ท่ีได"ดําเนินการมาแล"วด"วย) 
3.  การเป1ดรายวิชาในภาคหรือปTการศึกษา  

3.1  รายวิชาท่ีไม4ได�เป1ดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม4ได�เป1ดสอน 
     ให"ระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีไม*ได"เปBดสอนตามแผนการศึกษา พร"อมท้ังอธิบายเหตุผลท่ีไม*ได"

เปBดสอนและมาตรการทดแทนท่ีได"ดําเนินการ (ถ"ามี) เช*น เป%นรายวิชาแกนท่ีต"องเปBดตามแผนการศึกษาแต*ขาด
ผู"สอน หรือจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนน"อยเกินไป และได"ดําเนินการปรับแผนการเปBดรายวิชา
เพ่ือเป%นการประกันว*า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได"ในภาคการศึกษาต*อไป 

3.2  วิธีแก�ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม4ครบถ�วน 
     ให"ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข"อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม*ได"สอนสาระหรือหัวข"อ

ดังกล*าว พร"อมวิธีแก"ไข (ถ"ามี) เช*น สาระท่ีขาดและจําเป%นต"องสอนเพ่ือใช"เป%นพ้ืนฐานของรายวิชาอ่ืน
ได"เพ่ิมหัวข"อหรือสาระท่ีขาดในรายวิชาท่ีสูงข้ึน 
 

หมวดท่ี 5   การบริหารหลักสูตร 
5.1  การบริหารหลักสูตร 
 ให"ระบุปCญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปCญหาต*อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค:
ของหลักสูตร แนวทางการปqองกันและแก"ไขปCญหาในอนาคต 
 

หมวดท่ี 6   สรุปการประเมินหลักสูตร 
1.  การประเมินจากผู�ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปTท่ีสํารวจ) 
       วันท่ีสํารวจ ............................. (ให�แนบผลการสํารวจมาประกอบด�วย) 

1.1  ข�อวิพากษ5ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และข�อคิดเห็นของคณาจารย5ต4อผลการประเมิน 
1.2  ข�อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข�อ 1.1   

2.  การประเมินจากผู�มีส4วนเก่ียวข�อง  
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อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู"ใช"บัณฑิต หรือ ผู"มีส*วนเก่ียวข"อง และจาก
ภายนอก  

2.1 ข�อวิพากษ5ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และข�อคิดเห็นของคณาจารย5ต4อผลการประเมิน 
2.2 ข�อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข�อ 2.1  (ถ�ามี) 

3.  การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

หมวดท่ี 7   คุณภาพของการสอน 

1. การประเมินรายวิชาท่ีเป1ดสอนในปTท่ีรายงาน 
1.1  รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

    ระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอนพร"อมวิธีการประเมิน เช*น 
ประเมินโดยนักศึกษา เป%นต"น และแผนปฏิบัติการท่ีได"ดําเนินการไปแล"ว 

1.2  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
2.  ประสิทธิผลของกลยุทธ5การสอน  

ระบุข"อคิดเห็นต*อแผนการสอน กลยุทธ:และวิธีการสอนท่ีใช"ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการ
เรียนรู"ต*างๆ ท่ีกําหนดในรายวิชา ให"ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 8 กระบวนการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อย*างไรก็ตามไม*ได"เป%นการประเมินผู"สอน แต*เป%นการประเมิน
ภาพรวมของการสอนจากข"อคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือนําผลมาปรับกลยุทธ:และวิธีการสอนต*อไป 

2.1  สรุปข�อคิดเห็นของผู�สอน และข�อมูลปoอนกลับจากแหล4งต4างๆ    
       สรุปข"อเสนอแนะของผู"สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต*อสัมฤทธิผลของการสอน

และมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"าน ให"ระบุปCญหาท่ีพบพร"อมท้ังข"อเสนอแนะในการแก"ไขปCญหาหรืออุปสรรค
ให"ดีข้ึน  

2.2  แนวทางแก�ไข/ปรับปรุง      
 แผนดําเนินการในการตอบสนองต*อข"อเสนอแนะ (เช*น การฝJกอบรมหรือการให"คําแนะนํา 

หรือการแก"ปCญหาวิธีการอ่ืนให"ผู"สอน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชา
ท่ีได"แก"ไขหรือปรับเปลี่ยน  
3.  การปฐมนิเทศอาจารย5ใหม4 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี �    ไม*มี  �             
หากมีการปฐมนิเทศให"ระบุจํานวนอาจารย:ใหม*  
จํานวนอาจารย:ท่ีเข"าร*วมปฐมนิเทศ  
3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย:ท่ีเข"าร*วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
3.3 หากไม*มีการจัดปฐมนิเทศ ให"แสดงเหตุผลท่ีไม*ได"ดําเนินการ  
 

4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุน 
4.1  กิจกรรมท่ีจัดหรือเข"าร*วม   
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     ให"ระบุกิจกรรมท่ีสถาบันฯจัดหรือหน*วยอ่ืนท่ีไม*ใช*สถาบันฯจัด จํานวนอาจารย: และ
บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข"าร*วมแต*ละกิจกรรม 

4.2  สรุปข"อคิดเห็น และประโยชน:ท่ีผู"เข"าร*วมกิจกรรมได"รับ (สรุปจากผลการประเมินของ
ผู"เข"าร*วมกิจกรรม) 

หมวดท่ี 8   ข�อคิดเห็น และข�อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตร 

  จากผู�ประเมินอิสระ 

1.  ข�อคิดเห็นหรือสาระท่ีได�รับการเสนอแนะจากผู�ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรต4อข�อคิดเห็นหรือสาระท่ีได�รับการเสนอแนะ 
2. การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
 

หมวดท่ี 9  แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
1.  ความก�าวหน�าของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปTท่ีผ4านมา  

ระบุแผนการดําเนินการแต*ละแผน กําหนดเวลาท่ีแล"วเสร็จ ผู"รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 
และเหตุผลท่ีไม*สามารถดําเนินการได"สําเร็จ 
2.  ข�อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1  ข"อเสนอในการปรับโครงสร"างหลักสูตร(จํานวนหน*วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ) 

2.2  ข"อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา        
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ)  

2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย:และบุคลากรสายสนับสนุน  
 
 
 
   

3. แผนปฏิบัติการใหม4สําหรับปT  ............. 
 ระบุแผนปฏิบัติการแต*ละแผน วันท่ีคาดว*าจะสิ้นสุดแผน และผู"รับผิดชอบ 
 
อาจารย:ผู"รับผิดชอบหลักสูตร  : _________________________________ 
 
ลายเซ็น  : __________________________วันท่ีรายงาน:____________ 
 
ประธานหลักสูตร  :______________________________ 
 
ลายเซ็น  : __________________________วันท่ีรายงาน:____________ 
 
เห็นชอบโดย    _______________________(คณบดี) 
 
ลายเซ็น  : __________________________วันท่ี   : _______________ 
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เอกสารประกอบรายงาน 

1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให"คะแนนตามกําหนดเกณฑ:มาตรฐานท่ีใช"ในการประเมิน 
3. ข"อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปYท่ีประเมิน 
4. ข"อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ:  ในพระบรมราชูปถัมภ: 

เรื่อง  ฝJกประสบการณ:วิชาชีพนักศึกษาเข"าปYการศึกษา.......................... 

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

         เนื่องจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร: ได"ระบุ
กลุ*มวิชาปฏิบัติการและฝJกประสบการณ:วิชาชีพ  ดังนี้ 

         ๑.  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช  ๔  ปY 

    ๑)  ๕๐๐๓๘๐๖  การเตรียมฝJกประสบการณ:วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตพืช        
๒(๙๐) 

    ๒)  ๕๐๐๔๘๐๗  การฝJกประสบการณ:วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตพืช  ๕(๔๕๐) 

         ๒.  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว:  ๔  ปY 

    ๑)  ๕๐๐๒๘๑๑  การเตรียมฝJกประสบการณ:วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตสัตว:      
๒(๙๐)  

  ๒)  ๕๐๐๒๘๑๒  การฝJกประสบการณ:วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิตสัตว: ๕(๔๕๐) 

         ๓.  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีการอาหาร  ๔  ปY  

     ๑)  ๕๐๗๒๘๐๑  การเตรียมฝJกประสบการณ:วิชาชีพวิทยาศาสตร:   ๒(๙๐) 

    และเทคโนโลยีการอาหาร ๑ 

     ๒)  ๕๐๗๒๘๐๒  การฝJกประสบการณ:วิชาชีพด"านวิทยาศาสตร:และ ๓(๒๓๐) 

    เทคโนโลยีการอาหาร ๑     

         ดังนั้น   คณะเทคโนโลยีการเกษตร   ขอประกาศแนวทางการฝJกประสบการณ:วิชาชีพ
เพ่ือให"นักศึกษายึดถือปฏิบัติตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษา  ศึกษาอยู*ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ:  ในพระบรมราชูปถัมภ:  เม่ือดําเนินการเรียบร"อยแล"ว จะต"องส*งสมุดบันทึกการฝJก
ประสบการณ:ให"อาจารย:ผู"ควบคุมประเมินผลการฝJกประสบการณ:  ดังนี้           

         ๑.  การฝ<กประสบการณ5วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย  ให"ฝJกประสบการณ:ในรูป
โครงการ   จํานวนโครงการระดับปริญญาตรี  ๔  ปY  ฝJก ๔  โครงการ  โครงการละ  ๑  ภาคเรียน  
โดยแต*ละหลักสูตรมีข"อบังคับ ดังนี้ 
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-๒-  
 
     หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช   โครงการบังคับ  ๔  โครงการ ดังนี้  

๑.  เรือนเพาะชํา   ผศ.คําทอง   มหวงศ:วิริยะ 
   ๒.  การปลูกผัก   ผศ.วิภาวรรณ วิจิตรจินดา  

๓.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ  รศ.ดร.สุชาดา   พัฒนกนก 
   ๔.  การเพาะเห็ด   รศ.ประสาน ยิ้มอ*อน 
     หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว5  บังคับ  ๒  โครงการ  และเลือกโครงการสัตว:  
๑  โครงการ  และโครงการอ่ืน ๆ  ๑  โครงการ ดังนี้ 
        โครงการบังคับ  ๒  โครงการ 
  ๑.  การเลี้ยงไก*ไข*  รศ.ดร.ศรีน"อย ชุ*มคํา 
  ๒.  การเลี้ยงไก*เนื้อ  รศ.ดร.ศรีน"อย  ชุ*มคํา 
  โครงการเลือก  ๑  โครงการ 
  ๑.  วิเคราะห:อาหารสัตว:  อ.ราชาวดี   ยอดเศรณี 
  ๒.  ผลิตภัณฑ:เนื้อ  ผศ.สุรพงษ:   ธรรมขันต: 
  ๓.  นมและผลิตภัณฑ:นม  อาจารย:หรรษา  เวียงวะลัย/อาจารย:
กรรณิกา เร*งศิริกุล 
  โครงการอ่ืนๆ  ๑  โครงการ สามารถเลือกโครงการอ่ืน ๆ ภายในคณะได" 
                         หลักสูตรวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยีการอาหาร เลือก  ๔  โครงการ  
  ๑.  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร ผศ.วรรณิภา   พาณิชกรกุล 
  ๒.  การวิเคราะห:อาหาร  ดร.กันภา   สุขลิ้ม 
  ๓.  จุลชีววิทยาทางอาหาร ผศ.ธัญนันท:   ทองคํา 
  ๔.  การแปรรูปอาหารกระปyอง ผศ.ทรงพลธนฤทธ:  มฤครัฐอินแปลง 
  ๕.  ผลิตภัณฑ:ขนมอบ  ผศ.วัฒนี   บุญวิทยา 
  ๖.  อาหารหมัก   อาจารย:หรรษา   เวียงวะลัย 
                        
         ๒.  การฝ<กประสบการณ5ภายนอกมหาวิทยาลัย 
     ๑.  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปY  หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช   ออกฝJก
ประสบการณ:ภายนอก  ๒    ครั้ง  ครั้งท่ี  ๑  ประมาณเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ของปYการศึกษาท่ี 
๒  และครั้งท่ี  ๒  ประมาณเดือนมีนาคม – กรกฎาคม  ของปYการศึกษาท่ี  ๓   
     ๒.  ระดับปริญญาตรี  ๔  ปY  หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว: ออกฝJก
ประสบการณ:ภายนอก  ๒  ครั้ง  ครั้งท่ี  ๑   ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม   ของปYการศึกษาท่ี  
๒   และครั้งท่ี ๒    ประมาณเดือนมีนาคม-กรกฎาคม  ของปYการศึกษาท่ี  ๓ 
     ๓.  ระดับปริญญาตรี ๔ ปY หลักสูตรวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีการอาหาร ออก
ฝJกประสบการณ: ภายนอก ๑ ครั้ง ประมาณเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ของปYการศึกษาท่ี  ๓ 
     โดยการฝJกประสบการณ:ภายนอก ผู"รับผิดชอบ ได"แก*อาจารย:ท่ีปรึกษาหมู*เรียน 
การเลือกสถานท่ีฝJกประสบการณ:เป%นสถานท่ีของทางราชการหรือเอกชนท่ีทางคณะพิจารณาเห็นชอบ 
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-๓- 
 
               แนวทางปฏิบัติการฝ<กประสบการณ5ฯของนักศึกษา 
      ๑.  นักศึกษาจะต"องเลือกโครงการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย 
ในภาคการศึกษาท่ี ๒ 
      ๒.  ทางคณะจะประกาศรายชื่อผู"ฝJกประสบการณ:แต*ละโครงการและกําหนด
ระยะเวลาการฝJก    ซ่ึงแต*ละโครงการใช"เวลาประมาณ  ๑  ภาคเรียน  เม่ือเปBดภาคเรียนนักศึกษา
จะต"องติดต*ออาจารย:ผู"ควบคุมการฝJกในภาคเรียนนั้นภายในสัปดาห:แรก 
      ๓.  ในระหว*างการฝJกประสบการณ:วิชาชีพ  นักศึกษาจะต"องบันทึกรายละเอียด
การฝJกประสบ การณ:วิชาชีพตามแบบฟอร:มในสมุดบันทึกการฝJกประสบการณ:วิชาชีพ 
      ๔.  การฝJกประสบการณ:ภายนอกมหาวิทยาลัย        คณะจะติดต*อสถานท่ีฝJก
ประสบการณ:ตามหน*วยงานราชการหรือเอกชน โดยกําหนดช*วงเวลาท่ีจะฝJกเม่ือถึงกําหนด    ทาง
คณะจะทําหนังสือส*งตัวไปฝJกประสบ การณ: ตลอดระยะเวลาการฝJกประสบการณ:นักศึกษา จะต"อง
จดบันทึกประจําวันและให"ผู"ควบคุมการฝJกประสบการณ:วิชาชีพลงชื่อกํากับด"วย 
          
              ข�อปฏิบัติตนในการฝ<กประสบการณ5 
      ๑.  แต*งกายตามระเบียบของสถาบันหรือหน*วยงานท่ีฝJกประสบการณ: 
      ๒.  ไม*เล*นการพนันและเสพของมึนเมาทุกชนิด 
      ๓.  ไม*ก*อการทะเลาะวิวาท 
      ๔.  ไม*ประพฤติตนในเรื่องชู"สาวและต"องมีจริยธรรมท่ีดีงาม 
      ๕.  ทํางานตรงต*อเวลาและควรมาก*อนเริ่มงานอย*างน"อย  ๑๐  นาที 
      ๖.  การลาหยุดหรือลาป1วย  ต"องขออนุญาตผู"ควบคุมการฝJกประสบการณ: 
      ๗.  ต"องบันทึกในคู*มือการฝJกประสบการณ:ให"เรียบร"อย 
 
         จึงประกาศให"ทราบโดยท่ัวกัน 
     

                                   ประกาศ  ณ  วันที…่………….................................... 
 

 
 

           (รองศาสตราจารย:ศรีน"อย   ชุ*มคํา) 
                     คณบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ: 
 
 
 
 


