ระบบกลไกการบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
การบริ ห ารงานวิ ช าการและหลั ก สู ต รของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรมี ร ะบบและกลไกการ
บริหารงานวิชาการ หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่เน"นผู"เรียนเป%นสําคัญ ภายใต"คณะกรรมการ
วิชาการ และมีแนวทางการบริหารงานดังต*อไปนี้
1. คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการเป%นคณะกรรมการที่แต*งตั้งโดยคณบดีมีกรรมการ 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. หนาที่คณะกรรมการวิชาการ
1. พิจารณากลั่นกรองและให"ความเห็นโครงการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร
2. พิจารณากลั่นกรองและให"ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อเสนอต*อคณบดี
3. พิจารณากลั่นกรองและให"ความเห็นชอบการเปBดและการปBดหลักสูตรเพื่อเสนอต*อคณบดี
4. พิจารณากลั่นกรองและให"ความเห็นการจัดการเรียนการสอนที่เน"นผู"เรียนเป%นสําคัญ
5. พิจารณาปCญหาทางด"านวิชาการต*าง ๆ
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3. การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร
1. ประธานหลักสูตรจัดทําโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร โดยระบุเหตุผลความจําเป%นของ
การพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร เสนอต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการ
2. รองคณบดี ฝ1 า ยวิ ช าการ นํ า โครงการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร/เข" า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา
3. คณะกรรมการวิชาการพิจารณาให"ความเห็นชอบโครงการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อส*งเรื่องให"คณบดีหรือส*งกลับให"ประธานหลักสูตรแก"ไขก*อนนําเข"าพิจารณาอีกครั้ง
4. คณบดีเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต*อสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5. เมื่อโครงการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตรได"รับการอนุมัติแล"ว คณะเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่อแต*งตั้งกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
6. มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต*งตั้งกรรมการพัฒนา/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 และอื่น ๆ
7.5 นําข"อเสนอแนะมาแก"ไขหลักสูตรให"เรียบร"อย และเสนอต*อคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณา
7.6 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาและเสนอต*อคณบดี เพื่อเสนอเข"าสํานักส*งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อดําเนินตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต*อไป
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แผนผังขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ประธานหลักสูตรจัดทําโครงกรพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร
รองคณบดีฝ1ายวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา
คณบดีเสนอโครงการ
สํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ไม*อนุมัติงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ
คณบดีเสนอมหาวิทยาลัยแต*งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรประชุมยกร*าง
หลักสูตรตามแนวทางของคณะและมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการวิชาการ
คณบดีเสนอหลักสูตร
สํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แก"ไข
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4. การขอเป1ดหลักสูตร
1. ประธานหลักสูตรเสนอเปBดหลักสูตรเมื่อหลักสูตรผ*านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ
สกอ. ให"ความเห็นชอบแล"วต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการ
2. รองคณบดีฝ1ายวิชาการ นําเรื่องเข"าสู*ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา
3. คณะกรรมการวิชาการพิจารณาและส*งเรื่องให"คณบดี
4. คณบดีเสนอเรื่องเข"าสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนผังขั้นตอนการขอเป1ดหลักสูตร
ประธานหลักสูตรขอเสนอเปBดหลักสูตร
รองคณบดีฝ1ายวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา
คณบดี
สํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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5. การขอป1ดหลักสูตร
1. ประธานหลักสูตรเสนอขอปBดหลักสูตรต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการ
2. รองคณบดีฝ1ายวิชาการ นําเรื่องเข"าสู*ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการเพื่อพิจารณา
3. คณะกรรมการวิชาการพิจารณาการปBดหลักสูตรโดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ความต"องการของสังคมและตลาดแรงงานของประเทศ
3.2 ความสอดคล"องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
3.3 ความพร"อมของการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ:มาตรฐานหลักสูตร
3.4 ความสามารถในการแข*งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น
3.5 ผลการดําเนินงานด"านความคุ"มค*าคุ"มทุน
3.6 การดําเนินการเรียนการสอนที่ผ*านมา
3.7 การประกันคุณภาพภายในคณะ
3.8 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร
4. คณะกรรมการวิชาการพิจารณาให"ความเห็นชอบการปBดหลักสูตร และส*งเรื่องให"คณบดี
5. คณบดีเสนอเรื่องเข"าสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนผังแสดงขั้นตอนการป1ดหลักสูตร
ประธานหลักสูตรขอเสนอปBดหลักสูตร
รองคณบดีฝ1ายวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา
ปBดหลักสูตร

คณบดี
สํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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6. การแต4งตั้งอาจารย5ที่ปรึกษา
ประธานหลักสูต รเสนอรายชื่ออาจารย: ในหลั กสูต รเพื่ อให"ร องคณบดี ฝ1า ยวิ ช าการและคณบดี
พิจารณาและนําเสนอรายชื่อเสนอต*อสํานักส*งเสริมวิชาการแลงานทะเบียน และมหาวิทยาลัยเพื่อแต*งตั้ง
เป%นอาจารย:ที่ปรึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรนั้น ซึ่งหน"าที่ของอาจารย:ที่ปรึกษามีหน"าที่ให"คําแนะนํา/
ปรึ กษาเรื่ องการเรี ย น กิ จ กรรม การดํ า เนิ น ชี วิ ต และอื่ น ๆ ตลอดช* ว งเวลาที่ นั ก ศึ ก ษาศึ กษาอยู* ใ น
มหาวิทยาลัย
แผนผังขั้นตอนการแต4งตั้งอาจารย5ที่ปรึกษา
ประธานหลักสูตรเสนอรายชื่อ
อาจารย:ที่ปรึกษา

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

คณบดี

สํานักส*งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
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7. การจัดทําแผนการเรียนของนักศึกษา
คณะกรรมการวิชาการมอบหมายให"ประธานหลักสูตรจัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตรโดย
พิจารณาวิชาและลําดับของการเรียนให"สอดคล"องกับหลักสูตรเสนอต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการ และคณบดี
เพื่อพิจารณานําเสนอต*อสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนผังขั้นตอนการจัดทําแผนการเรียน
ประธานหลักสูตรเสนอ
แผนการเรียนตลอดหลักสูตร

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

คณบดี

สํานักส*งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

7

8. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
การจัดการเรียนการสอนที่เน"นผู"เรียนเป%นสําคัญ มีการดําเนินงานและขั้นตอนต*าง ๆ ดังนี้
8.1 การพิจารณารายชื่อผูสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต"องเป%นผู"พิจารณารายชื่อผู"สอนของรายวิชาในหลักสูตรที่
รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญของผู"สอนให"ตรงหรือสอดคล"องกับรายวิชานั้น ๆ
แล"วนําเสนอต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการและคณบดีพิจารณา และคณะจะเสนอต*อสํานักส*งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
แผนผังขั้นตอนการเสนอชื่ออาจารย5ผูสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณารายชื่อผูส" อน

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

คณบดี

สํานักส*งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน
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8.2 การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญและรายละเอียดของการฝ<ก
ประสบการณ5ภาคสนาม
อาจารย: ผู" ส อนจะต" อ งทํ า รายละเอี ย ดของรายวิ ช าหรื อแนวการสอนตามแบบ มคอ.3 และ
รายละเอียดของการฝJกประสบการณ:ภาคสนามตามแบบมคอ.4 โดยจัดการเรียนการสอนต"องเน"นผู"เรียน
เป%นสําคัญ ดังนี้
1. ควรมีการวัดความรู"พื้นฐานก*อนการเรียน หรือการวัดความรู"ก*อนการเรียน
2. ควรมีการปฏิบัติในห"องปฏิบัติการหรือแปลงปลูกโดยเกี่ยวข"องกับวิชาเรียน
3. ควรมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย:
4. ควรมีการค"นคว"าข"อมูลจากห"องสมุดหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทํารายงาน
5. ควรมีการนําเสนองานและตอบข"อซักถามให"นักศึกษาร*วมชั้นเรียนและผู"สอน
6. ควรมีการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข"องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคเกษตรกร
7. ควรมีการวัดความรู"หลังจากเรียนรู"ในหัวข"อนั้น หรือวิชานั้น
การจัดทํา รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 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"ส อนจะต" องมี การประเมิ นผลการเรี ยนรู"ทั้ง 5 ด"า น (ด"า นคุณธรรม จริย ธรรม ด"า น
ความรู" ด"านทักษะทางปCญญา ด"านทักษะความสัมพันธ:ระหว*างบุคคลและด"านความรับผิดชอบ ด"านทักษะ
การวิเคราะห:เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ) การประเมินผลจะทําทั้งระหว*าง
เรียนและปลายภาคเรียน โดยอาจารย:ผู"สอนควรจะมีการแจ"งผลการประเมินระหว*างเรียนให"นักศึกษา
ทราบเป%นระยะ เพื่อให"นักศึกษาสามารถปรับปรุงการเรียนของตนเองได" อาจารย:ผู"สอนจะต"องส*งผลการ
เรียนของรายวิชาต*อประธานหลักสูตรและคณบดี เพื่อส*งสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
8.4 การประเมินผลการเรียนการสอน
1. การประเมินการเรียนการสอนจากผู"เรียน คณะกรรมการวิชาการมอบหมายให"รองคณบดี
ฝ1ายวิชาการทําการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปBดสอนในคณะ และสรุปผลการประเมินการ
เรียนการสอน 3 ระดับ คือ
1) ประเมินแต*ละรายวิชาเพื่อให"อาจารย:ผู"สอนใช"ปรับปรุงการเรียนการสอน
2) ประเมินแต*ละหลักสูตรเพื่อให"คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใช"ปรับปรุงหลักสูตร
และการเรียนการสอน
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3) ประเมินภาพรวมของคณะเพื่อนําเข"าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และแจ"งให"ที่
ประชุมคณาจารย:ในคณะทราบ
2. การประเมินการเรียนการสอนจากคณะกรรมการประเมิน คณบดีแต*งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินการเรียนการสอน เพื่อพิจารณาการเรียนการสอนของรายวิชา เพื่อนําไปปรับปรุงการเรียนการ
สอน
8.5 การทํารายงานการดําเนินงานหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน และมีการส*งผลการเรียนของรายวิชาเรียบร"อยแล"ว อาจารย:ผู"สอนจะต"อง
จัดทํารายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามแบบ มคอ.5 และรายงานการดําเนินงานการ
ฝJกประสบการณ:ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.6 เพื่อเสนอต*อประธานหลักสูตร
8.6 การรายงานการดําเนินงานหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดปYการศึกษา ประธานหลักสูตรจะต"องทํารายงานการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 และเสนอต*อรองคณบดีฝ1ายวิชาการเพื่อนําเข"าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและคณบดีเสนอ
รายงานต*อสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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แผนผังขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (8.2 – 8.6)
อาจารย:ผู"สอนจัดทํามคอ.3
หรือมคอ.4
รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

คณบดี

แจกนักศึกษาในสัปดาห:แรกของการเรียน
อาจารย:ผู"สอนดําเนินการเรียน
การสอนตามมคอ.3/มคอ.4
ตาม มคอ.3, มคอ.4

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

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ
ประเมินผลการเรียนการสอน
โดยผู"เรียนและคณะกรรมการ
ประเมินผล

ส*งผลการเรียน

ประธานหลักสูตร

ผลการประเมินรายวิชา

อาจารย:ผู"สอน

ผลการประเมินหลักสูตร

กรรมการบริหารหลักสูตร

ผลการประเมินหลักสูตร
และคณะ

อาจารย:ผู"สอนรายงานผลการ
ดําเนินงานรายวิชาตาม
มคอ.5/มคอ.6

คณะกรรมการ
วิชาการ

ประธานหลักสูตร

สํานักส*งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

คณบดี

ที่ประชุมคณาจารย:คณะ

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

คณบดี

เมื่อสิ้นปYการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2)

ประธานหลักสูตรรายงานผล
การดําเนินงานหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7

รองคณบดีฝ1ายวิชาการ

คณะกรรมการวิชาการ

คณบดี
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9. การฝ<กประสบการณ5วิชาชีพ
การฝJกประสบการณ:วิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร"อมให"นักศึกษาเพื่อจะออกไปประกอบอาชีพมีการ
ดําเนินงานและขั้นตอนต*าง ๆ ดังนี้
9.1 การเตรียมฝ<กประสบการณ5วิชาชีพ
คณะกรรมการวิชาการมอบหมายให"ผู"ประสานงานการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายใน (รอง
คณบดีฝ1ายวิชาการ) ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ประชุมนักศึกษาชั้นปYที่ 1 เพื่อชี้แจงระเบียบและโครงการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายใน ซึ่ง
นักศึกษาจะต"องฝJกตามโครงการในปYที่ 2 และปYที่ 3 ของการเรียน
2. นักศึกษาร*วมกับอาจารย:ที่ปรึกษาเลือกโครงการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายใน 4 โครงการ
ๆ ละ 1 ภาคเรียน และส*งให"ผู"ประสานงาน
3. ผู"ประสานงานจัดทําตารางการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายในและประกาศให"นักศึกษาทราบ
4. ผู"ประสานงานเสนอคําสั่งแต*งตั้งผู"ควบคุมโครงการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายใน แต*ละภาค
เรียนเพื่อให"คณบดีลงนาม
5. นักศึกษาเข"าพบกับอาจารย:ผู"ควบคุมโครงการในสัปดาห:แรกของภาคเรียน อาจารย:ผู"ควบคุม
โครงการจะดําเนินการฝJกประสบการณ: โครงการละ 1 ภาคเรียน ตามตารางที่กําหนดไว" เมื่อสิ้นสุดภาค
เรียนนั้น นักศึกษาจะต"องส*งบันทึกการฝJกโครงการให"อาจารย:ผู"ควบคุม และอาจารย:ผู"ควบคุมจะส*งผล
การฝJกโครงการให"ผู"ประสานงาน
6. ผู"ประสานงานรวบรวมและเฉลี่ยคะแนนผลการฝJกทั้ง 4 โครงการ และส*งผลการเรียนให"กับ
ประธานหลักสูตรเพื่อเสนอต*อคณบดีลงนาม และส*งสํานักส*งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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แผนผังขั้นตอนการฝ<กประสบการณ5วิชาชีพภายใน
ผู"ประสานงานประชุมชี้แจงระเบียบ
และโครงการฝJกประสบการณ:
วิชาชีพภายในให"นักศึกษาชั้นปYที่ 1
นักศึกษาและอาจารย:ที่ปรึกษา
พิจารณาเลือกโครงการ
ผู"ประสานงานจัดทําตารางการฝJก
ประสบการณ:วิชาชีพภายใน
ผู"ประสานงานเสนอแต*งตั้งผู"
ควบคุมการโครงการฝJก
ประสบการณ:วิชาชีพภายใน
คณบดีแต*งตั้ง
นักศึกษาเข"าพบอาจารย:ผู"ควบคุมโครงการใน
สัปดาห:แรกของภาคเรียนและเข"าฝJกประสบการณ:
โครงการละ 1 ภาคเรียน
เมื่อสิ้นสุดการฝJกโครงการ นักศึกษาส*งบันทึกการ
ฝJกโครงการให"อาจารย:ผู"ควบคุม
อาจารย:ผู"ควบคุมส*งผลการฝJกโครงการ
ผู"ประสานงานรวบรวมผลการฝJก
โครงการและส*งผลการเรียน
ประธานหลักสูตร
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9.2 การฝ<กประสบการณ5วิชาชีพภายนอก
คณะกรรมการวิชาการมอบหมายให"อาจารย:ที่ปรึกษาเป%นผู"ประสานงานการฝJกประสบการณ:
ภายนอกแบบสหกิ จ ศึ กษา และรองคณบดี ฝ1 า ยวิ ช าการเป% น ผู" ป ระสานงานกลาง โดยดํ า เนิ น การตาม
ขั้นตอนดังนี้
1. การปฐมนิเทศการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายนอก ทางคณะจะดําเนินการปฐมนิเทศการฝJก
ประสบการณ:วิชาชีพภายนอก เพื่อเตรียมความพร"อมให"นักศึกษาก*อนออกฝJกประสบการณ:
2. การนิ เ ทศการฝJ ก ประสบการณ: วิ ช าชี พภายนอก อาจารย: ผู" ควบคุ มจะออกนิ เ ทศการฝJ ก
ประสบการณ:วิชาชีพภายนอก 1 – 2 ครั้ง เพื่อติดตามการฝJกประสบการณ:
3. การนําเสนองานและการฝJกประสบการณ: นักศึกษาที่ออกฝJกประสบการณ:จะนําเสนองาน
และการฝJกประสบการณ:ต*อที่ประชุมซึ่งมีคณาจารย:และนักศึกษาหลังกลับจากการฝJกประสบการณ:
4. ผู"รับผิดชอบจะพิจารณาผลงาน ผลการประเมินจากสถานประกอบการและผลการประเมิน
จากอาจารย:นิเทศ เพื่อส*งผลการเรียนให"กับประธานหลักสูตรเพื่อนําเสนอคณบดีลงนาม
แผนผังขั้นตอนการฝ<กประสบการณ5วิชาชีพภายนอก
คณะจัดปฐมนิเทศการฝJก
ประสบการณ:วิชาชีพภายนอก
นักศึกษาออกฝJกประสบการณ:
วิชาชีพในสถานประกอบการ

อาจารย:นิเทศการฝJกประสบการณ:
วิชาชีพ 1 – 2 ครั้ง
นักศึกษานําเสนองานและการฝJก
ประสบการณ:วิชาชีพ
ผู"รับผิดชอบการฝJกประสบการณ:
วิชาชีพพิจารณาผลการประเมิน
ประธานหลักสูตร
คณบดี
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ภาคผนวก

15

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข"อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแต*ละรายวิชาเพื่อให"การจัดการเรียนการสอนสอดคล"องและเป%นไปตามที่วางแผนไว"ใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต*ละรายวิชาจะกําหนดไว"อย*างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค:และรายละเอียด
ของเนื้อหาความรู"ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝCงทักษะต*างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะ
ได" รั บ การพั ฒ นาให" ป ระสบความสํ าเร็ จตามจุ ดมุ* งหมายของรายวิ ชา มี การกํ าหนดรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ
ระยะเวลาที่ใช"ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือ
สื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเป%นสําหรับการเรียนรู" นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร:ในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง
ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ข"อมูลทั่วไป
จุดมุ*งหมายและวัตถุประสงค:
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู"ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน4วยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช"รายวิชานี้ ยกเว"นวิชาที่เปBดเป%นวิชาเลือกทั่วไป ให"ใช" “หลายหลักสูตร” และ
ให"ระบุว*าเป%นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เช*น วิชาแกน วิชาเฉพาะด"าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือ
วิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เป%นต"น
4. อาจารย5ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย5ผูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปTที่เรียน
ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปYที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ตองเรียนมาก4อน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแห*งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให"ครบถ"วน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล4าสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุ4งหมายและวัตถุประสงค5
1. จุดมุ4งหมายของรายวิชา
2. วัตถุประสงค5ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
อธิบายโดยย*อเกี่ยวกับวัตถุประสงค:ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น
เช*น เพิ่มการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป%นผล
จากงานวิจัยใหม*ๆ ในสาขา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ตามที่ระบุไว"ในรายละเอียดหลักสูตร
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชต4อภาคการศึกษา
ระบุจํานวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝJกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝJกงาน และการศึกษา
ด"วยตนเอง
3. จํานวนชั่วโมงต4อสัปดาห5ที่อาจารย5ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก4นักศึกษาเปนรายบุคคล
ระบุจํานวนชั่วโมงต*อสัปดาห:ที่จะให"คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก*นักศึกษานอกชั้นเรียน
และวิธีการสื่อสารให"นักศึกษาได"ทราบกําหนดเวลาล*วงหน"า
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู"ในมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"านที่มุ*งหวัง ซึ่งต"องสอดคล"องกับที่ระบุ
ไว" ใ นแผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต* อ มาตรฐานผลการเรี ย นรู" จ ากหลั ก สู ต รสู* ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู"แต*ละด"าน
ให"แสดงข"อมูลต*อไปนี้
1. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู" หรือทักษะที่รายวิชามุ*งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
2. คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช"ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู" หรือทักษะในข"อ ๑
3. วิธีการที่จะใช"วัดและประเมินผลการเรียนรู"ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู"
ใน
มาตรฐานการเรียนรู"แต*ละด"านที่เกี่ยวข"อง
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต"องพัฒนา
1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
2. ความรู"
2.1 ความรู"ที่ต"องได"รับ
2.2 วิธีการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล
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3. ทักษะทางปCญญา
3.1 ทักษะทางปCญญาที่ต"องพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
4. ทักษะความสัมพันธ:ระหว*างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ:ระหว*างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต"องพัฒนา
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
5. ทักษะการวิเคราะห:เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห:เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต"องพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ระบุหัวข"อ/รายละเอียด สัปดาห:ที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต"องสอดคล"องกับจํานวนหน*วย
กิต ) กิจ กรรมการเรี ย นการสอนและสื่ อที่ ใช" รวมทั้ งอาจารย: ผู" ส อน ในแต* ล ะหั ว ข" อ/รายละเอีย ดของ
รายวิชา
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู"หัวข"อย*อยแต*ละหัวข"อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร
สัปดาห:ที่ประเมิน และสัดส*วนของการประเมิน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
ระบุตําราและเอกสารหลักที่ใช"ในการเรียนการสอน
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส: เว็บไซต: กฎระเบียบต*างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร:และแหล*งอ"างอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจําเป%นต"องศึกษาเพิ่มเติม
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส: เว็บไซต: กฎระเบียบต*างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร:และแหล*งอ"างอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ5การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ5การประเมินการสอน
ระบุวิธีการประเมินที่จะได"ข"อมูลการสอน เช*น จากผู"สังเกตการณ: หรือทีมผู"สอน หรือผลการเรียน
ของนักศึกษา เป%นต"น
3. การปรับปรุงการสอน
อธิบายกลไกและวิธี การปรับปรุงการสอน เช*น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิ ธีการ
ปรับปรุงการสอนไว"อย*างไรบ"าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน เป%นต"น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อธิบายกระบวนการที่ใช"ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู"ของรายวิชา เช*น ทวนสอบจากคะแนนข"อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต*างกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกต*างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"าน
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อธิบายกระบวนการในการนําข"อมูลที่ได"จากการประเมินจากข"อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ5ภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณ5ภาคสนาม (Field Experience Specification)
หมายถึง ข"อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต"องออกฝJกงาน
ออกฝJ กภาคสนาม หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง จะต" อ งวางแผนให" ส อดคล" อ งและเป% น ไปตามที่ กํ า หนดไว" ใ น
รายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไว"อย*างชัดเจนถึงวัตถุประสงค:และรายละเอียดของการดําเนินการ
ของกิ จ กรรมนั้ น ๆ ตลอดจนความรู" ความเข" า ใจที่ นั ก ศึ ก ษาจะได" รั บ จากการออกฝJ ก มี ก ารกํ า หนด
กระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝCงทักษะต*างๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได"รับการพัฒนา
ให"ประสบความสําเร็จตามจุดมุ*งหมายรวมทั้งเกณฑ:การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการ
ดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ:ภาคสนาม
ประกอบดวย 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

ข"อมูลทั่วไป
จุดมุ*งหมายและวัตถุประสงค:
การพัฒนาผลการเรียนรู"
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
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หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝJกประสบการณ:ภาคสนาม

รายละเอียดของประสบการณ5ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. จํานวนหน4วยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช"รายวิชานี้ และระบุว*าเป%นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
4. อาจารย5ผูรับผิดชอบ / อาจารย5ที่ปรึกษาการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปTที่กําหนดใหมีการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ5ภาคสนามครั้งล4าสุด
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หมวดที่ 2 จุดมุ4งหมายและวัตถุประสงค5
1. จุดมุ4งหมายของประสบการณ5ภาคสนาม
2. วัตถุประสงค5ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ5ภาคสนาม
อธิบายโดยย*อถึงวัตถุประสงค:การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ:ภาคสนามหรือการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะให"บรรลุวัตถุประสงค:
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรู"ในมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"านที่มุ*งหวังต"องสอดคล"องกับที่ระบุไว"
ในรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.2) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"าน ให"แสดงข"อมูลต*อไปนี้
1. สรุปเกี่ยวกับความรู"หรือทักษะที่ต"องการจะพัฒนาจากประสบการณ:ที่ได"จากการฝJกภาคสนาม/
ฝJกในสถานประกอบการ
2. อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต*างๆ ที่จะพัฒนาความรู"หรือทักษะในข"อ 1
3. วิธีการที่จะใช"ในการประเมินผลการเรียนรู"ในมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"านที่เกี่ยวข"อง
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ5ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร
2. กิจกรรมของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข"องกับนักศึกษาระหว*างฝJกประสบการณ:ภาคสนาม
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดส*ง
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใช"ในการติดตามผลการเรียนรู"ทั้งระหว*างฝJกและเมื่อสิ้นสุดการฝJกประสบการณ:
ภาคสนาม
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
เช*น การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให"คําแนะนําแก*นักศึกษา
การประเมินผลการฝJกประสบการณ:
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารย5ที่ปรึกษา/อาจารย5นิเทศก5
เช*น การให"คําปรึกษา การประสานและร*วมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศก:นักศึกษา
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช4วยเหลือนักศึกษา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ5ภาคสนาม/
สถานประกอบการ
เช*น ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณ:สนับสนุนอื่น ๆ เช*น เบี้ยเลี้ยง
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝ<ก
2. การเตรียมนักศึกษา
3. การเตรียมอาจารย5ที่ปรึกษา/อาจารย5นิเทศก5
4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝ<ก
5. การจัดการความเสี่ยง
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑ5การประเมิน
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต4อการประเมินนักศึกษา
4. ความรับผิดชอบของอาจารย5ผูรับผิดชอบประสบการณ5ภาคสนามต4อการประเมินนักศึกษา
5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต4าง
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามจากผูเกี่ยวของต4อไปนี้
1.1 นักศึกษา
1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
1.3 อาจารย5ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
1.4 อื่น ๆ เช4น บัณฑิตจบใหม4
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง

มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย:ผู"สอนแต*ละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การ
เรียนการสอนในวิชานั้นๆว*า ได"ดําเนินการสอนอย*างครอบคลุมและเป%นไปตามแผนที่วางไว"
ใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม* และหากไม*เป%นไปตามแผนที่วางไว" ต"องให"เหตุผลและข"อเสนอแนะ ใน
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล*าวในครั้งต*อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการ
เรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแต*เริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปCญหาในด"านการบริหารจัดการและ สิ่ง
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อํานวยความสะดวก การวิเ คราะห:ผ ลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหน"าภาค/หรือผู"ประเมิ น
ภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผู"ใช"บัณฑิต การวางแผนและให"ข"อเสนอแนะ
ต*อ
ผู"ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
ประกอบดวย 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปfญหาและผลกระทบต4อการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ตองเรียนก4อนรายวิชานี้ (ถามี)
3. อาจารย5ผูรับผิดชอบ อาจารย5ผูสอนและกลุ4มเรียน (Section)
ให"รายงานเป%นรายกลุ*ม
4. ภาคการศึกษา/ปTการศึกษาที่เป1ดสอนรายวิชา
5. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแห*งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให"ครบถ"วน
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหัวข"อ จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ต*างจากแผนการสอนหากมีความแตกต*างเกิน ๒๕%
2. หัวขอที่สอนไม4ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข"อที่สอนไม*ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข"อต*อผลการเรียนรู"ของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญให"เสนอแนวทางชดเชย
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุว*าวิธีสอนเพื่อให"บรรลุผลการเรียนรู"แต*ละด"านตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไม*มี และปCญหาของวิธีสอนที่ใช"(ถ"ามี) พร"อมข"อเสนอแนะในการแก"ไข
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุข"อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได"จากปCญหาที่พบในข"อ ๓
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู4เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและร"อยละของนักศึกษาในแต*ละระดับคะแนน
5. ปfจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู"ที่กําหนดไว"ใน มคอ.3 หมวด 5 ข"อ 2
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร"อมเหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
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ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร"อมเหตุผล
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ
หมวดที่ 4 ปfญหาและผลกระทบต4อการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบุปCญหาในการใช"ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ"ามี) และผลกระทบ
2. ประเด็นดานการบริหารและองค5กร
ระบุปCญหาด"านการบริหารและองค:กร(ถ"ามี) และผลกระทบต*อผลการเรียนรู"ของนักศึกษา
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษ5ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุข"อวิพากษ:ทั้งที่เป%นจุดแข็งและจุดอ*อน
1.2 ความเห็นของอาจารย5ผูสอนต4อขอวิพากษ5ตามขอ 1.1
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ขอวิพากษ5ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ระบุข"อวิพากษ:ทั้งที่เป%นจุดแข็งและจุดอ*อน
2.2 ความเห็นของอาจารย5ผูสอนต4อขอวิพากษ5ตามขอ 2.1
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครัง้ ที่ผ4านมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปYการศึกษาที่ผ*านมาและอธิบายผลการดําเนินการ
ตามแผน ถ"าไม*ได"ดําเนินการหรือไม*เสร็จสมบูรณ:ให"ระบุเหตุผล
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อธิบายการปรับปรุงโดยย*อ เช*น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปYการศึกษานี้ การ
ใช"อุปกรณ:การสอนแบบใหม* เป%นต"น
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปTการศึกษาต4อไป
ระบุข"อเสนอพร"อมกําหนดเวลาที่ควรแล"วเสร็จและผู"รับผิดชอบ
4. ขอเสนอแนะของอาจารย5ผูรับผิดชอบรายวิชาต4ออาจารย5ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย:ผู"รับผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ..................................................วันที่รายงาน .............................................................
ชื่ออาจารย:ผู"รับผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………..
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ลงชื่อ..................................................วันที่รับรายงาน .........................................................
มคอ.6 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ5ภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ5ภาคสนาม (Field Experience Report)
หมายถึง รายงานผลการฝJกงาน ออกฝJกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว*าได"บรรลุผลการเรียนตามแผนที่
วางไว"ในรายละเอียดของประสบการณ:ภาคสนามหรือไม* และหากไม*เป%นไปตามแผนต"องให"เหตุผลและ
ข" อเสนอแนะในการปรั บปรุ งการฝJ กงาน ออกฝJ กภาคสนาม หรื อ สหกิ จศึ กษาในครั้ งต* อไป รายงานนี้ จ ะ
ครอบคลุมถึงการฝJกประสบการณ:ภาคสนามตั้งแต*เริ่มจนสิ้นสุด ปCญหาด"านการบริหารจัดการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก การวิเคราะห:ผลการประเมิน การฝJกของนักศึกษา/อาจารย:ผู"รับผิดชอบ/พนักงานพี่
เลี้ยง
ประกอบดวย 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6

ขอมูลทั่วไป
การดําเนินการที่ต4างไปจากแผนการฝ<กประสบการณ5
ภาคสนาม
ผลการดําเนินการ
ปfญหา และผลกระทบดานการบริหาร
การประเมินการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
แผนการปรับปรุง
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ5ภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. หลักสูตร
3. อาจารย5ผูรับผิดชอบ / อาจารย5ที่ปรึกษาการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
4. ภาคการศึกษา / ปTการศึกษาที่ฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
หมวดที่ 2 การดําเนินการที่ต4างจากแผนการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
1. การเตรียมนักศึกษา (ถามี)
ระบุว*าการเตรียมนักศึกษาต*างจากแผนอย*างไร และให"ข"อเสนอแนะ/ข"อคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
2. การเตรียมอาจารย5ที่ปรึกษา/อาจารย5นิเทศก5
ระบุว*าการเตรียมอาจารย:ที่ปรึกษา/อาจารย:นิเทศก:ต*างจากแผนอย*างไรและให"ข"อเสนอแนะ
ข"อเสนอแนะ/ข"อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถามี)
ระบุว*าการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการต*างจากแผนอย*างไรและให"
ข"อเสนอแนะ/ข"อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม (ถามี)
ระบุการเปลี่ยนแปลงต*อไปนี้ที่ต*างจากแผนและให"ข"อเสนอแนะ/ข"อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
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4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา
4.2 การเปลีย่ นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
4.3 การเปลีย่ นแปลงอื่นๆ (ถามี)
หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส4งไปฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู4เมื่อสิ้นสุดการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและร"อยละของนักศึกษาในแต*ละระดับคะแนน
5. ปfจจัยที่มีผลกระทบต4อผลการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม (ถามี)
หมวดที่ 4 ปfญหาและผลกระทบดานการบริหาร
1. ปfญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝ<ก
2. ผลกระทบต4อผลการเรียนรูของนักศึกษา
3. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปfญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)
หมวดที่ 5 การประเมินการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
1. การประเมินการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
1.1 ขอวิพากษ5ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุข"อวิพากษ:ทั้งที่เป%นจุดแข็งและจุดอ*อน
1.2 ความเห็นของอาจารย5ผูรับผิดชอบ / อาจารย5ที่ปรึกษาการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
2. การประเมินการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
2.1 ขอวิพากษ5ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุข"อวิพากษ:ทั้งที่เป%นจุดแข็งและจุดอ*อน
2.2 ความเห็นของอาจารย5ผูรับผิดชอบ / อาจารย5ที่ปรึกษาการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามครั้งที่ผ4านมา
สรุปย*อการพัฒนาที่สําคัญในปCจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย*างมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ:ภาคสนาม การปรับประสบการณ:ภาคสนาม และแนวทางใหม*ของการจัดการเชิงคุณภาพ
2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝ<กประสบการณ5ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก4อน
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ระบุประเด็นที่ระบุไว"ในครั้งที่ผ*านมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข"อ ๑ และอธิบายถึง
ความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีที่ไม*สําเร็จให"ระบุเหตุผล
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปTการศึกษาต4อไป
ระบุข"อเสนอพร"อมกําหนดเวลาที่ควรแล"วเสร็จและผู"รับผิดชอบ
4. ขอเสนอแนะของอาจารย5ผูรับผิดชอบการฝ<กประสบการณ5ภาคสนาม เสนอต4ออาจารย5
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระบุข"อเสนอแนะต*ออาจารย:ผู"รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ต"อง
ได"รับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต*อรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
---------------------------------------ชื่ออาจารย:ผู"รับผิดชอบ/อาจารย:ที่ปรึกษาการฝJกประสบการณ:ภาคสนาม:……………………………
ลงชื่อ..................................................วันที่รายงาน ......................................................
ชื่อผู"รับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................วันที่รับรายงาน ...................................................
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มคอ. 7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงาน
ผลประจํ า ปY โ ดยผู" ป ระสานงานหลั กสู ต รหรื อผู" รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รเกี่ ย วกั บ ผลการบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตร เช*น ข"อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล"อมภายในและภายนอก
สถาบันที่มีผลกระทบต*อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"าน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่
มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู"สําเร็จการศึกษา ผู"ใช"บัณฑิต ตลอดจนข"อเสนอใน
การวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย:และบุคลากรที่เกี่ยวข"อง การ
รายงานผลดังกล*าวจะส*งไปยังหัวหน"าภาควิชา/คณบดี และใช"เป%นข"อมูลในการศึกษาด"วยตนเองเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป%นระยะๆ และเป%นข"อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู"ประเมินภายนอก
ได"ด"วย
ประกอบดวย 9 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
หมวดที่ 9

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเชิงสถิติ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต4อหลักสูตร
ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
สรุปการประเมินหลักสูตร
คุณภาพของการสอน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก
ผูประเมินอิสระ
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปTการศึกษา..............
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. หลักสูตร
2. ระดับคุณวุฒิ
3. อาจารย5ผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. วันที่รายงาน
5. ปTการศึกษาที่รายงาน
6. สถานที่ตั้ง
ระบุสถานที่ตั้งที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปBดสอนในหลายวิทยาเขต
หมวดที่ 2 ขอมูลเชิงสถิติ
1. จํานวนนักศึกษาชั้นปTที่ 1 ที่รับเขาในปTการศึกษาที่รายงาน
2. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปTที่รายงาน
2.1 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาก4อนกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.3 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.4 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต4าง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน..............คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน..............คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน...............คน
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
3.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข"อ 2.2 และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่
รับเข"าในหลักสูตรของรุ*น
ข"อสังเกตเกี่ยวกับปCจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย*างเด*นชัดต*อการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา (เช*น การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ*มประกาศนียบัตรเป%นปริญญาบัตร
หรือการย"ายสาขาวิชา ฯ)
4. จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผ4านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต4ละปT
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต4ละปTการศึกษา
สัดส*วนของนักศึกษาที่สอบผ*านตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต*อในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ*นในปYที่ผ*านมา
นักศึกษาชั้นปTที่ 1 ที่เรียนต4อชั้นปTที่ 2
......................... %
นักศึกษาชั้นปTที่ 2 ที่เรียนต4อชั้นปTที่ 3
......................... %
นักศึกษาชั้นปTที่ 3 ที่เรียนต4อชั้นปTที่ 4
......................... %
6. ปfจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต4อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
7. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปT หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ .............................................................................
จํานวนแบบสอบถามที่ส4ง ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................
รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
การไดงาน
ไดงานทําแลว
ไม4ประสงค5จะทํางาน
ทํา
ยังไม4ไดงานทํา
ตรงสาขาที่ ไม4ตรงสาขาที่
ศึกษาต4อ
สาเหตุอื่น
เรียน
เรียน
จํานวน
รอยละ
8. การวิเคราะห5ผลที่ได
วิเคราะห:ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน"มของการได"งานทํา โดยใช"ข"อมูลภาวะตลาดแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข"อมูลที่ผ*านมาและสถาบันอื่นที่เปBดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
เพื่อเป%นข"อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต4อหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบต4อหลักสูตรในช4วง 2 ปTที่ผ4านมา
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2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบต4อหลักสูตรในช4วง 2 ปTที่ผ4านมา
หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เป1ดสอนในภาคการศึกษา/ปTการศึกษา
ระบุรายวิชาที่เปBดสอนทั้งหมดพร"อมจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาที่
สอบผ*านแต*ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน
2. การวิเคราะห5รายวิชาที่มีผลการเรียนไม4ปกติ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม*ปกติ เช*น นักศึกษาได"ระดับคะแนนสูง
มากหรือต่ําเกินไป หรือต*างไปจากเกณฑ:มาตรฐานการให"ระดับคะแนนในแต*ละรายวิชา หรือนักศึกษา
สอบตกมากเกินไป การสอนไม*ตรงกับเนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เป%นต"น นอกจากนี้ให"ระบุวิธีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทําให"เกิดความไม*ปกติจากข"อกําหนดหรือเกณฑ:ที่ตั้งไว" และ
มาตรการแก"ไขที่ได"ดําเนินการไปแล"ว (หากจําเป%นให"แนบข"อสรุปการประเมินและแนวทางการแก"ไข
ที่ได"ดําเนินการมาแล"วด"วย)
3. การเป1ดรายวิชาในภาคหรือปTการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไม4ไดเป1ดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม4ไดเป1ดสอน
ให"ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม*ได"เปBดสอนตามแผนการศึกษา พร"อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม*ได"
เปBดสอนและมาตรการทดแทนที่ได"ดําเนินการ (ถ"ามี) เช*น เป%นรายวิชาแกนที่ต"องเปBดตามแผนการศึกษาแต*ขาด
ผู"สอน หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน"อยเกินไป และได"ดําเนินการปรับแผนการเปBดรายวิชา
เพื่อเป%นการประกันว*า นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได"ในภาคการศึกษาต*อไป
3.2 วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม4ครบถวน
ให"ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข"อที่ขาด สาเหตุที่ไม*ได"สอนสาระหรือหัวข"อ
ดังกล*าว พร"อมวิธีแก"ไข (ถ"ามี) เช*น สาระที่ขาดและจําเป%นต"องสอนเพื่อใช"เป%นพื้นฐานของรายวิชาอื่น
ได"เพิ่มหัวข"อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ให"ระบุปCญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปCญหาต*อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค:
ของหลักสูตร แนวทางการปqองกันและแก"ไขปCญหาในอนาคต
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปTที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
1.1 ขอวิพากษ5ที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารย5ต4อผลการประเมิน
1.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 1.1
2. การประเมินจากผูมีส4วนเกี่ยวของ
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อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู"ใช" บัณฑิต หรือ ผู"มีส*วนเกี่ยวข"อง และจาก
ภายนอก
2.1 ขอวิพากษ5ที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารย5ต4อผลการประเมิน
2.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 2.1 (ถามี)
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เป1ดสอนในปTที่รายงาน
1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ระบุ ร หั ส และชื่ อรายวิ ช าที่ มีการประเมิ น คุ ณภาพการสอนพร" อมวิ ธี การประเมิ น เช* น
ประเมินโดยนักศึกษา เป%นต"น และแผนปฏิบัติการที่ได"ดําเนินการไปแล"ว
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ5การสอน
ระบุข"อคิดเห็นต*อแผนการสอน กลยุทธ:และวิธีการสอนที่ใช"ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการ
เรีย นรู" ต*า งๆ ที่กําหนดในรายวิช า ให"ดู รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 8 กระบวนการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อย*างไรก็ตามไม*ได"เป%นการประเมินผู"สอน แต*เป%นการประเมิน
ภาพรวมของการสอนจากข"อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธ:และวิธีการสอนต*อไป
2.1 สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปoอนกลับจากแหล4งต4างๆ
สรุปข"อเสนอแนะของผู"สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต*อสัมฤทธิผลของการสอน
และมาตรฐานผลการเรียนรู"แต*ละด"าน ให"ระบุปCญหาที่พบพร"อมทั้งข"อเสนอแนะในการแก"ไขปCญหาหรืออุปสรรค
ให"ดีขึ้น
2.2 แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แผนดําเนินการในการตอบสนองต*อข"อเสนอแนะ (เช*น การฝJกอบรมหรือการให"คําแนะนํา
หรือการแก"ปCญหาวิธีการอื่นให"ผู"สอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชา
ที่ได"แก"ไขหรือปรับเปลี่ยน
3. การปฐมนิเทศอาจารย5ใหม4
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไม*มี
หากมีการปฐมนิเทศให"ระบุจํานวนอาจารย:ใหม*
จํานวนอาจารย:ที่เข"าร*วมปฐมนิเทศ
3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย:ที่เข"าร*วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
3.3 หากไม*มีการจัดปฐมนิเทศ ให"แสดงเหตุผลที่ไม*ได"ดําเนินการ
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย5และบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข"าร*วม
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ให"ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหน*วยอื่นที่ไม*ใช*สถาบันฯจัด จํานวนอาจารย: และ
บุคลากรสายสนับสนุนที่เข"าร*วมแต*ละกิจกรรม
4.2 สรุปข"อคิดเห็น และประโยชน:ที่ผู"เข"าร*วมกิจกรรมได"รับ (สรุปจากผลการประเมินของ
ผู"เข"าร*วมกิจกรรม)
หมวดที่ 8 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร
จากผูประเมินอิสระ
1. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรต4อขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปTที่ผ4านมา
ระบุแผนการดําเนินการแต*ละแผน กําหนดเวลาที่แล"วเสร็จ ผู"รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน
และเหตุผลที่ไม*สามารถดําเนินการได"สําเร็จ
2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข"อเสนอในการปรับโครงสร"างหลักสูตร(จํานวนหน*วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ)
2.2 ข"อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย:และบุคลากรสายสนับสนุน

3. แผนปฏิบัติการใหม4สําหรับปT .............
ระบุแผนปฏิบัติการแต*ละแผน วันที่คาดว*าจะสิ้นสุดแผน และผู"รับผิดชอบ
อาจารย:ผู"รับผิดชอบหลักสูตร : _________________________________
ลายเซ็น : __________________________วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________
ลายเซ็น : __________________________วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย _______________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________วันที่ : _______________
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เอกสารประกอบรายงาน
1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให"คะแนนตามกําหนดเกณฑ:มาตรฐานที่ใช"ในการประเมิน
3. ข"อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปYที่ประเมิน
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
เพื่ อให" นักศึ กษายึด ถื อปฏิ บัติ ต ลอดระยะเวลาที่ นั กศึ กษา ศึ กษาอยู* ในมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ: ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ: เมื่ อ ดํ า เนิ น การเรี ย บร" อ ยแล" ว จะต" อ งส* ง สมุ ด บั น ทึ ก การฝJ ก
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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-๒หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช 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 และโครงการอื่น 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
โครงการอื่นๆ ๑ โครงการ สามารถเลือกโครงการอื่น 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 ครั้งที่ ๑ ประมาณเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ของปYการศึกษาที่
๒ และครั้งที่ ๒ ประมาณเดือนมีนาคม – กรกฎาคม ของปYการศึกษาที่ ๓
๒. ระดับปริญญาตรี ๔ ปY หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว: ออกฝJก
ประสบการณ:ภายนอก ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ของปYการศึกษาที่
๒ และครั้งที่ ๒ ประมาณเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ของปYการศึกษาที่ ๓
๓. ระดับปริญญาตรี ๔ ปY หลักสูตรวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยีการอาหาร ออก
ฝJกประสบการณ: ภายนอก ๑ ครั้ง ประมาณเดือนมีนาคม-กรกฎาคม ของปYการศึกษาที่ ๓
โดยการฝJกประสบการณ:ภายนอก ผู"รับผิดชอบ ได"แก*อาจารย:ที่ปรึกษาหมู*เรียน
การเลือกสถานที่ฝJกประสบการณ:เป%นสถานที่ของทางราชการหรือเอกชนที่ทางคณะพิจารณาเห็นชอบ
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-๓แนวทางปฏิบัติการฝ<กประสบการณ5ฯของนักศึกษา
๑. นักศึกษาจะต"องเลือกโครงการฝJกประสบการณ:วิชาชีพภายในมหาวิทยาลัย
ในภาคการศึกษาที่ ๒
๒. ทางคณะจะประกาศรายชื่อผู"ฝJกประสบการณ:แต*ละโครงการและกําหนด
ระยะเวลาการฝJก ซึ่งแต*ละโครงการใช"เวลาประมาณ ๑ ภาคเรียน เมื่อเปBดภาคเรียนนักศึกษา
จะต"องติดต*ออาจารย:ผู"ควบคุมการฝJกในภาคเรียนนั้นภายในสัปดาห:แรก
๓. ในระหว*างการฝJกประสบการณ:วิชาชีพ นักศึกษาจะต"องบันทึกรายละเอียด
การฝJกประสบ การณ:วิชาชีพตามแบบฟอร:มในสมุดบันทึกการฝJกประสบการณ:วิชาชีพ
๔. การฝJกประสบการณ:ภายนอกมหาวิทยาลัย
คณะจะติดต*อสถานที่ฝJก
ประสบการณ:ตามหน*วยงานราชการหรือเอกชน โดยกําหนดช*วงเวลาที่จะฝJกเมื่อถึงกําหนด ทาง
คณะจะทําหนังสือส*งตัวไปฝJกประสบ การณ: ตลอดระยะเวลาการฝJกประสบการณ:นักศึกษา จะต"อง
จดบันทึกประจําวันและให"ผู"ควบคุมการฝJกประสบการณ:วิชาชีพลงชื่อกํากับด"วย
ขอปฏิบัติตนในการฝ<กประสบการณ5
๑. แต*งกายตามระเบียบของสถาบันหรือหน*วยงานที่ฝJกประสบการณ:
๒. ไม*เล*นการพนันและเสพของมึนเมาทุกชนิด
๓. ไม*ก*อการทะเลาะวิวาท
๔. ไม*ประพฤติตนในเรื่องชู"สาวและต"องมีจริยธรรมที่ดีงาม
๕. ทํางานตรงต*อเวลาและควรมาก*อนเริ่มงานอย*างน"อย ๑๐ นาที
๖. การลาหยุดหรือลาป1วย ต"องขออนุญาตผู"ควบคุมการฝJกประสบการณ:
๗. ต"องบันทึกในคู*มือการฝJกประสบการณ:ให"เรียบร"อย
จึงประกาศให"ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที…่ …………....................................

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

