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คาํนํา 

 

 คู่มือการทาํ มคอ.3 – มคอ.7  ฉบบัน้ี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจดัทาํข้ึนเพื่อให้สอดคลอ้งกบั

การประกนัคุณภาพหลกัสูตรและประกนัคุณภาพการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแนะนาํรูปแบบการทาํ  

มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  และมคอ.7  เพื่อให้สาขาวิชาไดใ้ช้จดัทาํมคอ.ตามรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา (มคอ.3-มคอ.6)  และการทาํรายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร (มคอ.7) ซ่ึงตอ้งรายงานทุกปี

การศึกษา ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน    ฝ่ายจดัทาํหวงัว่าคู่มือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์ใน

สาขาวชิา   ถา้มีขอ้ผดิพลาดประการใด  ขอขอบคุณสาํหรับคาํแนะนาํ  เพื่อใชป้รับปรุง 

 

 

ฝ่ายวชิาการ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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สารบัญ 

เร่ือง หน้า 

1.  ขั้นตอนการดาํเนินการ 4 

2.  ตารางกิจกรรมการดาํเนินการหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     (TQF) คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5 

3.  การจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา 7 

4.  มคอ.3 8 

5.  แบบมคอ. 3รายละเอียดของรายวชิา 9 

6.  ตวัอยา่งมคอ. 3 วชิาเคมีทัว่ไป 19 

7.  มคอ. 5 32 

8.  แบบมคอ. 5  การรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.3) 33 

9.  มคอ. 4 40 

10. แบบมคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   41 

11. มคอ. 6 48 

12. แบบมคอ.6 รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 49 

13. มคอ. 7 54 

14. แบบมคอ.7  รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร 55 

15.  ภาคผนวก 72 

- คาํสั่งต่าง ๆ ในการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF  
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ขั้นตอนดําเนินการ 

              
 

 

มคอ. 3 รายละเอยีดของรายวิชา   มคอ. 4 รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ผูรั้บผดิชอบรายวชิาและทีมผูส้อนเป็นผูรั้บผิดชอบ

จดัทาํรายละเอียดรายวชิาตามแบบมคอ.3 

ผูรั้บผดิชอบรายวชิาและทีมผูส้อนเป็นผูรั้บผิดชอบ

จดัทาํรายละเอียดรายวชิาตามแบบมคอ.4 

 

                                                                                             

มคอ. 5  รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา มคอ. 6  รายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม 

หลงัจากเสร็จส้ินกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละ

ภาคการศึกษา   ผูรั้บผิดชอบรายวชิาตอ้งจดัทาํ

รายงานผลการจดัการเรียนการสอนแบบมคอ. 5    

รายงานภายใน 30 วนัหลังส้ินสุดภาคการศึกษา โดย

ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

ผูรั้บผดิชอบรายวชิาตอ้งรายงานผลการฝึกงาน  

ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ในแต่ละภาค

การศึกษา ตามแบบมคอ.6 รายงานผลการ

ดาํเนินการประสบการณ์ภาคสนาม    รายงาน

ภายใน 30 วนัหลงัส้ินสุดภาคการศึกษา โดย

ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

 

 

 

 

มคอ. 2   รายละเอยีดของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ส่งสกอ. 

มคอ. 7  รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

การรายงานประจาํปีการศึกษา 
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การดําเนินงานเกีย่วกบั มคอ. 3 - มคอ.7 

 หลกัสูตรทุกหลกัสูตรท่ีปรับปรุง / พฒันา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)   

ทุกรายวชิาท่ีเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2555   ตอ้งรายงานมคอ.3 – มคอ.6  ทุกภาคการศึกษาท่ีเปิดตามรายวิชา

เฉพาะของสาขาวิชา  โดยจัดทาํแบบมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)  ก่อนเปิดภาคเรียน   และรายงานผลการ

ดาํเนินการของรายวิชาเม่ือส้ินภาคเรียนตามแบบมคอ. 5 และ มคอ. 6        และรายงานผลการดาํเนินการของ

หลกัสูตรประจาํปีการศึกษา (มคอ. 7) โดยผูป้ระสานงานหลกัสูตรหรือผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเก่ียวกบัผลการ

บริหารจดัการหลกัสูตร 

มคอ. 3 สาํหรับรายวชิาศึกษาทัว่ไปใหใ้ชต้ามของสาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน     

มคอ. 3 และมคอ. 5สําหรับรายวิชาแกนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ให้ใช้ตามรายวิชาของ

สาขาวชิาท่ีเปิดสอนวชิาแกน 

 มคอ.7  รายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร ตามประจาํปีการศึกษา  ทุกสาขาตอ้งจดัทาํ  เม่ือส้ินสุดปี

การศึกษา  สาํหรับสาขาท่ีเปิดภาคฤดูร้อนใหร้ายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตรจนถึงภาคฤดูร้อน 

 ข้ันตอนการดําเนินงาน มคอ.3 – มคอ.6 

 

ขั้น 

ตอน 
กจิกรรมการดาํเนินงาน 

เอกสารข้อมูลที่

ต้องแสดง 

ผู้รับผดิชอบ / 

หน่วยงาน 
กาํหนดการ 

รายละเอยีด

เพิม่เตมิ 

1 จดัทาํรายละเอียดรายวชิา

ตามแบบมคอ.3 และ

รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนามตาม

แบบมคอ.4 (ถา้มี) 

มคอ. 3 

มคอ. 4 

อาจารยผ์ูส้อน / 

ผูรั้บผดิชอบ

รายวชิา 

ทุกภาคการศึกษา ค ว ร จั ด ทํ า ร า ย 

ละเอียดรายวิชาให้

ครบทุกรายวิชาใน

หลกัสูตร 

2 จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดาํเนินการของรายวิชาตาม

แบบมคอ.5 และรายงานผล

ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง

ประสบการณ์ภาคสนามตาม

แบบ มคอ.6 

มคอ. 5 

มคอ. 6 

อ า จ าร ย์ผู ้สอ น  / 

ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ

รายวชิา 

ร าย ง าน ผ ล เ ม่ื อ

ส้ิ น สุ ด ภ า ค

การศึกษา ภายใน 

30 วนั 

ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น

รายวิชาท่ี เ ปิดใน

ภาคการศึกษา 

นั้น ๆ 

 

 

ตารางกจิกรรมการดําเนินการหลกัสูตร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ขั้น 

ตอน 
กจิกรรมการดาํเนินงาน 

เอกสารข้อมูลที่

ต้องแสดง 

ผู้รับผดิชอบ / 

หน่วยงาน 
กาํหนดการ 

รายละเอยีด

เพิม่เตมิ 

3 รวบร วมทุ กรายวิชาแล ะ

ต ร ว จ ส อ บ โ ด ย ป ร ะ ธ า น

สาขาวิชา  หัวหน้าภาควิชา 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ

คณบดี เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลใน

การปรับปรุง / พัฒนาการ

เรียนการสอน 

เอกสารสรุปการ

ดาํเนินการ 

- ป ร ะ ธ า น

สาขาวชิา 

- หั ว ห น้ า

ภาควชิา 

- ร อ ง ค ณ บ ดี

ฝ่ายวชิาการ 

- คณบดี 

รวบรวมผลเ ม่ือ

ส้ินสุดภาคเรียน 

เก็บรวบรวมขอ้มูล

เ พ่ือรอการตรวจ

ประเมินจากสกอ. 

 

 การดําเนินงานเกีย่วกบัมคอ.7 

ขั้น 

ตอน 
กจิกรรมการดาํเนินงาน 

เอกสารข้อมูลที่

ต้องแสดง 

ผู้รับผดิชอบ / 

หน่วยงาน 
กาํหนดการ 

รายละเอยีด

เพิม่เตมิ 

1 รายงานในภาพรวมประจาํปี

การศึกษา 

มคอ. 7 รายงาน

ผลการ

ดาํเนินการ

หลกัสูตร 

ผูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตร / 

สาขาวชิา 

ทุกปีการศึกษา ร า ย ง า น ผ ล

ประจําปี เ ก่ียวกับ

การบริหารจัดการ

หลกัสูตร 

2 สาขาวิชาสรุปเพ่ือใชใ้นการ

ปรับปรุงและพฒันากลยุทธ์

การสอน ระบบประเมินผล

และแกไ้ขปัญหาอุปสรรคใน

การเรียนการสอน 

เอกสารสรุปผล

การดาํเนินงาน 

อ า จ าร ย์ผู ้สอ น  / 

ผู ้ รั บ ผิ ด ช อ บ

รายวิชา / ประธาน

สาขาวชิา 

รวบรวมผลทุกปี

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น

แนบเม่ือจะเสนอ

ข อ ป รั บ ป รุ ง

หลกัสูตร 

ใ ช้ เ ป็ น ข้อ มู ล ใ น

ก า ร รั บ ร อ ง

ห ลั ก สู ต ร จ า ก ผู ้

ประเมินภายนอก 

3 ตรวจสอบรายงานผลการ

ดาํเนินการของหลกัสูตรโดย

หัวหนา้ภาควิชา  รองคณบดี

ฝ่ายวิชาการและคณบดี เพ่ือ

เป็นแนวทางในการปรับปรุง

พฒันาการเรียนการสอน 

เอกสารสรุปผล

การดาํเนินงาน 

- หั ว ห น้ า

ภาควชิา 

- ร อ ง ค ณ บ ดี

ฝ่ายวชิาการ 

- คณบดี 

พิ จ าร ณา ข้อ มู ล

ทุกปีการศึกษา 

ใ ช้ เ ป็ น ข้อ มู ล ใ น

ก า ร รั บ ร อ ง

ห ลั ก สู ต ร จ า ก ผู ้

ประเมินภายนอก 
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การจัดทาํรายละเอยีดของรายวชิา  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามประกาศของสํานกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

(สกอ.)   เนน้ดา้นบริหารจดัการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนสอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ี

วางแผนไวใ้นรายละเอียด ของหลกัสูตร (มคอ. 2)   ซ่ึงแต่ละรายวิชาจะกาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเก่ียวกบัวตัถุประสงค์

และรายละเอียดของเน้ือหาความรู้ในรายวิชา   โดยนิสิต นกัศึกษาจะไดรั้บทกัษะสอดคลอ้งตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน      สาขาวิชากาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้นการเรียน    วิธีการเรียนการ

สอน การวดัและประเมินผลในรายวิชา    ตาํราเอกสารประกอบการเรียนการสอน   ส่ือการสอน   การ

ประเมินผลการเรียนการสอน   การประเมินผูส้อน   การปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอน  ท่ีอยูบ่นหลกัการท่ี

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

สาขาวิชาตอ้งกาํหนดเป้าหมายในการผลิตบณัฑิตให้ชดัเจนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบณัฑิตท่ี

คาดหวงัในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ  เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ/

ผูเ้ช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลกั และเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง เปล่ียนแปลงและ

พฒันาการจดัการศึกษา เช่น การพฒันาหลักสูตร  การปรับเปล่ียนกลวิธีการสอน  วิธีการเรียนรู้ ตลอดจน

กระบวนการวดัและการประเมินผลนิสิต นกัศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ การเขียนมคอ.3  สาขาวิชาใช้กาํหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้

ของสาขาวิชา  ตามหลกัสูตรของแต่ละสาขาท่ีตรงกับเล่มท่ีส่งสกอ. 
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รายละเอยีดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการของ 

แต่ละรายวิชาเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไวใ้นรายละเอียดของ

หลกัสูตร 

 

ประกอบด้วย  7  หมวด ดังนี ้

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มคอ.3 
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แบบมคอ. 3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

สาขาวชิา /ภาควชิา / คณะ สาขาวชิา ............................................................................. 

ภาควชิา ............................................................................. 

    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หมวดที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

รหสัวชิา   ช่ือวชิาภาษาไทย  (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ) 

2. จํานวนหน่วยกติ 

x(x-x-x) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 3.1  หลกัสูตร   วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชา........................ 

     (ระบุช่ือหลกัสูตรท่ีใชร้ายวชิาน้ี ยกเวน้วชิาท่ีเปิดเป็นวชิาเลือก 

     ทัว่ไปใหใ้ช ้“หลายหลกัสูตร”) 

 3.2  ประเภทของรายวชิา  (ใหร้ะบุวา่เป็นวชิาศึกษาทัว่ไปหรือวชิาเฉพาะ เช่น วชิาแกน  

     วชิาเฉพาะดา้นบงัคบั   วชิาพื้นฐานวชิาชีพหรือวชิาชีพ วชิาเอก  

     วชิาเอกเลือก) 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

 อาจารย ์ ช่ือ-สกุล (ถา้มีตาํแหน่งให้ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ  ถา้จบวฒิุปริญญาเอกใหใ้ส่เป็น 

อาจารย ์ดร.)    หมายเหตุถา้อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิาเป็นผูส้อนดว้ยใหร้ะบุวา่ผูรั้บผิดชอบรายวชิาและผูส้อน 

4.2 อาจารย์ผู้สอน 

 อาจารย ์ ช่ือ-สกุล (ถา้มีตาํแหน่งให้ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ  ถา้จบวฒิุปริญญาเอกใหใ้ส่เป็น 

อาจารย ์ดร.       หมายเหตุ  ผู้สอนสามารถใส่ได้มากกว่า 1 คน 

หมายเหตุ 

 กรณสีอนคนเดียว  ให้ใส่ว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

 5.1  ภาคการศึกษา  ระบุภาคการศึกษา 

 5.2 ช้ันปีทีเ่รียน   ระบุชั้นปีท่ีเรียนตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร 
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6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

(ถา้มีใหร้ะบุช่ือรายวชิา   ถา้ไม่มีบอกวา่ไม่มี) 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

(ถา้มีใหร้ะบุช่ือรายวชิา  ถา้ไม่มีบอกวา่ไม่มี) 

8. สถานทีเ่รียน  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

   หมายเหตุ    กรณีทีม่ีห้องเรียนประจําหรือห้องปฏิบัติการประจํา สามารถระบุช่ือห้อง 

หรือหมายเลขห้อง และอาคารทีเ่รียนได้ 

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

   ระบุวนัท่ี เดือน  พ.ศ. 

   หมายเหตุ    ให้ใส่ก่อนเปิดภาคเรียน 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

     ระบุ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

(อธิบายโดยยอ่เก่ียวกบัวตัถุประสงคใ์นการพฒันารายวชิาน้ีหรือการเปล่ียนแปลงสาํคญั ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น เพิ่ม

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  หรือ  web based  การเปล่ียนแปลงเน้ือหาของรายวชิาซ่ึงเป็นผลจากงานวิจยั

ใหม่ๆ ในสาขา) 

 หมายเหตุ ถ้าเป็นรายวิชาใหม่ให้อธิบายจุดประสงค์ของการเปิดวิชาน้ี 

   ถ้าเป็นวิชาทีป่รับปรุงให้อธิบายวัตถุประสงค์ทีต้่องปรับปรุงรายวิชา 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

  ระบุตามคําอธิบายรายวิชาใน มคอ.2 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

การบรรยาย การสอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม / การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

เช่น 3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์หรือ 

48 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษา 

-ไม่มี- 

(ถา้มีระบุวา่มี) 

-ไม่มี- 

(ถา้มีระบุวา่มี) 
96 ชัว่โมง 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  ระบุจาํนวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ท่ีจะใหค้าํปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแก่นิสิตนกัศึกษานอก

ชั้นเรียน และวธีิการส่ือสารใหนิ้สิต นกัศึกษาไดท้ราบกาํหนดเวลาล่วงหนา้ 

  ตัวอย่าง 

  - อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คําปรึกษาผ่านเว็บไซต์สาขาวิชา 

  - อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา 

 

ตัวอย่าง ข้อ 1.1  ใช้ผลการเรียนรู้ตามตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีส่าขากาํหนดในหลักสูตร  โดยใช้ผลการเรียนรู้

ตาม Curriculum mapping ทีก่าํหนดตามรายวชิาแต่ละวชิาของแต่ละหลกัสูตร 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

 ระบุทักษะตาม Curriculum mapping ใน มคอ.2 หมวดท่ี 4. 

  - มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (1.1.1) 

  - มีระเบียบวนิยั (1.1.2) 

  - มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ (1.1.3) 

  - เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ื้น (1.1.4) 

  - มีจิตสาธารณะ (1.1.5) 

   ใหร้ะบุหวัขอ้ใดเป็นความรับผดิชอบหลกั  หวัขอ้ใดเป็นความรับผดิชอบรองตาม 

curriculum mapping   เช่น ขอ้ 1.1.1 , 1.1.2, 1.1.3 เป็นความรับผดิชอบหลกั 

    ขอ้ 1.1.4 และ 1.1.5 เป็นความรับผดิชอบรอง 

 

1.2 วธีิการสอน 

• ระบุกลยทุธ์การสอนตาม มคอ.2 ในหมวดท่ี 4. 

ตัวอย่าง 

1.2.1 ปลูกฝังให้นิสิตปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในด้านการแต่งกาย และปฏิบัติ

ตนให้อยู่ในความประพฤติท่ีเหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสถาบันศึกษา ตระหนัก

ถึงช่ือเสียงของสถาบัน 

****หมายเหตุ  การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน  ต้องสอดคล้องกบัทีร่ะบุไว้ใน

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 

Mapping) ตามทีก่าํหนดในรายละเอยีดของหลกัสูตร (มคอ.2) ของแต่ละสาขาวชิา     โดยระบุตามความ

รับผดิชอบหลกั    และรับผดิชอบรอง   ตามแต่ละรายวชิากาํหนด 

********    หมายเหตุ   ในวงเล็บ เป็นเลขตามหัวข้อท่ีระบุในผลการเรียนรู้ตามมคอ.2    ให้ใส่

ตามความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง ของแต่ละรายวิชาท่ีระบุไว้ใน curriculum 

mapping ส่วนขอ้ท่ีไม่ใส่ความรับผดิชอบไม่ตอ้งระบุลงไป   
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1.2.2 ส่งเสริมให้นิสิตมีนํา้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ต่อผู้ อ่ืน 

1.2.3 ปลูกฝังให้นิสิตตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1.3  วธีิการประเมิน 

• ระบุกลยทุธ์การประเมินผลตาม มคอ.2 ในหมวดท่ี 4. 

ตัวอย่าง  

1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาการเข้าช้ันเรียนของนิสิต การส่งงานท่ีได้รับมอบหมาย และการร่วม

กิจกรรมนอกหลักสูตร 

1.3.2 ประเมินการกระทาํทุจริตในการสอบ และการคัดลอกงานของผู้ อ่ืน 

1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

2. ด้านความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

(ระบุตาม curriculum mapping ท่ีแสดงความรับผิดชอบหลกั และความรับผดิชอบรอง  ส่วนขอ้ท่ีไม่ใส่ความ

รับผดิชอบไม่ตอ้งระบุลงไป  เวลาเขียนใหเ้ขียนในเชิงรายวชิาของตนเอง) และทาํแบบเดียวกบัขอ้ 1.1 

2.2 วธีิการสอน 

(ระบุ) 

2.3 วธีิการประเมิน 

(ระบุ) 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

(ระบุทาํแบบเดียวกับข้อ 1.1) 

3.2  วธีิการสอน 

(ระบุ) 

3.3  วธีิการประเมิน 

(ระบุ) 
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4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

(ระบุทาํแบบเดียวกับข้อ 1.1) 

4.2  วธีิการสอน 

(ระบุ) 

4.3  วธีิการประเมิน 

(ระบุ) 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

(ระบุทาํแบบเดียวกับข้อ 1.1) 

5.2  วธีิการสอน 

(ระบุ) 

5.3  วธีิการประเมิน 

(ระบุ) 

 

 

 

 

******  หมายเหตุ   ถ้าสาขาวชิาใดมีผลการเรียนรู้มากกว่า 5 ด้าน  ให้ใส่ทั้งหมดตาม curriculum mapping 

ทีส่าขากาํหนด 
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หมวดที ่5   แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

****  หมายเหตุ    แผนการสอน  ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ท่ีสอน จาํนวนช่ัวโมงการสอน (ซ่ึงต้อง 

สอดคล้องกับจาํนวนหน่วยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช้ รวมท้ังอาจารย์ผู้สอน  ในแต่ละหัวข้อ/

รายละเอียดของรายวิชา 

  

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ / รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือการสอน ผู้สอน 

1 - ระบุหัวข้อทีส่อน 

- แนะนํารายวิชา 

 

 กจิกรรม 

- ระบุกลยุทธ์การสอนที่

อยู่ในหมวดที ่4. ข้างต้น 

 

เช่น 

powerpoint 

(PPT) 

 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8 สอบกลางภาค 

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16 สอบปลายภาค 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

หมายเหตุ  ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาห์ที่

ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน 

ทกัษะ 

TQF 
ผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมิน / กจิกรรม

การประเมิน 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ

การประเมิน 

ผล 

 

1 

ตัวอย่าง 

ระบุทกัษะตาม 

Curriculum 

mapping ใน มคอ.2 

หมวดที ่4. 

1.1.1  ,  1.1.2  ,  

1.1.3 , 1.1.4  ,  1.1.5 

ตัวอย่าง 

-  ระบุกลยุทธ์การประเมินที่

อยู่ในหมวดที ่4. ข้างต้น 

-  ประเมินจากการตรงเวลา

การเข้าช้ันเรียนของนิสิต การ

ส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

และการร่วมกจิกรรมนอก

หลักสูตร 

-  ประเมินการกระทาํทุจริต

ในการสอบ และการคัดลอก

งานของผู้ อ่ืน 

-  ประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าทีท่ีไ่ด้รับ

มอบหมาย 

ตัวอย่าง 

1, 3, 10, 15 

ตัวอย่าง 

10% 

 

(รวมทั้ง 5 

ทกัษะต้องได้ 

100%) 

 

2     

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ 
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หมวดที ่6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตํารา และเอกสารหลกั  

(ระบุตาํราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน) 

ตัวอย่าง  วิรัช   คารวะพิทยากุล. (2550).  เอกสารประกอบการสอน ทัศนศาสตร์.  กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัย

วิทยา ศาสตร์แห่งชาติ  

 (อ.เกษมแนะนาํให้ระบุในรูปแบบของ Vancouver system) 

2.   หนังสือ เอกสารและข้อมูลอ้างองิทีสํ่าคัญ  

 (ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

และแหล่งอ้างอิงท่ีสาํคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนิสิต นักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม) 

3.  เอกสาร และข้อมูลแนะนํา  

(ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เวบ็ไซต์ กฎระเบียบต่างๆ   โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่ง

อ้างอิงท่ีสาํคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต นักศึกษา 

ระบุว่าจะมีวิธีใดบ้างท่ีจะได้ข้อมลูจากนิสิต นักศึกษา เช่น การกรอกแบบสอบถาม เป็นต้น 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมลูการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียน 

ของนิสิต นักศึกษา เป็นต้น 

3. การปรับปรุงการสอน  

 นําข้อความใน มคอ.5 หมวดที ่6 ข้อ 3. มาใช้ประกอบการเขียน (ปีแรกจะว่าง) 

 อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาํหนดกลไกและวิธีการปรับปรุง

การสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต นักศึกษาในรายวชิา 

 อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต นักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป

สาํหรับรายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือสาํหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 นําข้อความใน มคอ.5. หมวดที ่5 ข้อ 3. มาใช้ประกอบการเขียน (ปีแรกจะว่าง) 

อธิบายกระบวนการในการนาํข้อมลูท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุง 

คุณภาพ 

 

 

ลงช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา       

ลงช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  (ประธานหลกัสูตร)  

วนัที่รายงาน      
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มคอ.3 

รายละเอยีดของรายวชิา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

สาขาวชิา / ภาควชิา / คณะ สาขาวชิา เคมี 

ภาควชิา วทิยาศาสตร์ 

    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

หมวดที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

4102105 เคมีทัว่ไป (General  Chemistry) 

2. จํานวนหน่วยกติ 

4 หน่วยกิต 4(3-3-7) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 3.1  หลกัสูตร   ปริญญาตรี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหลายสาขาวชิา 

 3.2  ประเภทของรายวชิา  หมวดวชิาเฉพาะ กลุ่มวชิาแกนวทิยาศาสตร์ประยกุต ์

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 

รองศาสตราจารยสุ์ธน   เสถียรยานนท ์    ผูช่้วยศาสตราจารยเ์ยน็หทยั   แน่นหนา 

4.2 อาจารย์ผู้สอน 

รองศาสตราจารยสุ์ธน   เสถียรยานนท ์

ผศ.เยน็หทยั   แน่นหนา 

ผศ.ดร.จินดา  ยนืยงชยัวฒัน์ 

อ.ดร. ธิดา  อมร 

อ.ดร.อจัฉรา  แกว้นอ้ย 

อ.ธรดิตถ ์ โพธิตนัติมงคล 

อ.กรกฎ  เพช็ร์หสัณะโยธิน 

อ.ญาณิศา  ตนัติปาลกุล 

 

 

ตัวอย่างมคอ.3 วชิาเคมทีัว่ไป 
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5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

 5.1  ภาคการศึกษา  ภาคเรียนท่ี 1 / 2555 

 5.2 ช้ันปีทีเ่รียน   ชั้นปีท่ี 1 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite) 

ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) 

ไม่มี 

9. สถานทีเ่รียน  หอ้ง  

อาคาร 

10. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

   1  มิถุนายน 2555  (ระบุก่อนเปิดภาคเรียน 3 อาทิตย)์ 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1  เพื่อใหมี้ความรู้ความเขา้ใจพื้นฐานทางเคมี 

1.2  เพื่อใหมี้ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือทางเคมีเบ้ืองตน้ 

1.3  สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะทางเคมีเขา้กบัศาสตร์อ่ืน ๆ ได ้

1.4  สามารถนาํความรู้ไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

1.5  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม มีความรับผดิชอบ และการทาํงานเป็นกลุ่ม 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 

2.1 การพฒันารายวชิาน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรคุณวุฒิระดบัปริญญาตรีสาขาวทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2553 

2.2 เพื่อใหเ้น้ือหาของหลกัสูตรมีความทนัสมยัและสามารถใชไ้ดต้ามสถานการณ์การเปล่ียนแปลง

ทางดา้นวทิยาศาสตร์ 

2.3 เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความคิดวิเคราะห์ทางดา้นวิทยาศาสตร์ได ้

2.4 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจาํวนัและมีทกัษะการแกปั้ญหาได ้

2.5 เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนเกิดแนวคิด  เกิดทกัษะในการพฒันาดา้น

วิทยาศาสตร์  สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวชิา 

  สารและสมบติัของสาร  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ  ปริมาณสัมพนัธ์  พนัธะเคมี  

แก๊ส  ของเหลวและสารละลาย  ของแขง็  กรด-เบส  และเกลือ  เคมีอินทรีย ์ สารชีวโมเลกุล  ปิโตรเคมีและ

พอลิเมอร์  เคมีนิวเคลียร์  เคมีส่ิงแวดลอ้ม  และปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเคมีทัว่ไป 

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

การบรรยาย 
การสอน

เสริม 

การฝึกปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม / การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

48 ชัว่โมงบรรยายต่อภาค

การศึกษา 

48 ชั่วโมงปฏิบัติต่อภาค

การศึกษา 

-ไม่มี- -ไม่มี- 112 ชัว่โมง 

4. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม  ประมาณ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

-  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต (1) 

-  มีระเบียบวนิยั (2) 

-  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ื้น (4) 

 ขอ้ (1), (2)  เป็นความรับผดิชอบหลกั 

ขอ้ (4) เป็นความรับผดิชอบรอง 

1.2 วธีิการสอน 

1.2.1 กาํหนดแนวปฏิบติัให้นิสิตตอ้งถือปฏิบติัในการเรียนรายวิชาน้ี เช่น การตรงเวลา  

การมีวนิยัในหอ้งเรียน การแต่งกาย  รับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1.2.2 สอดแทรกเร่ืองความซ่ือสัตยสุ์จริต โดยตอ้งทาํงาน  ทาํแบบฝึกหดัดว้ยตวัเอง และ

ไม่ทุจริตในการสอบ 

1.2.3 ปฏิสัมพนัธ์กบันิสิตโดยกระตุน้ใหเ้กิดการซกัถาม  เสนอความคิดเห็น     
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1.3  วธีิการประเมิน 

1.3.1 ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียนของนิสิต   การเขา้เรียนตรงตามเวลา  การส่งงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

1.3.2 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในหอ้งเรียน  และนอกห้องเรียน 

1.3.3 ประเมินจากการรับฟังผูอ่ื้นและการตั้งใจเรียน 

3. ด้านความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

- มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎี ทางดา้นเคมี (1) 

- มีความรู้พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และสามารถนาํมาบูรณาการในวชิา 

   เคมีได ้(2) 

- สามารถติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นเคมี (3) 

- มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีจะนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั (4) 

ขอ้ (1) และ  (2)  เป็นความรับผดิชอบหลกั       ขอ้ (3) และ (4) เป็นความรับผดิชอบรอง 

2.2 วธีิการสอน 

2.2.1 บรรยายในหลกัการและทฤษฎีทางเคมี   การนาํหลกัการทางคณิตศาสตร์มาใช้

คาํนวณทางเคมีได ้

2.2.2 ฝึกทกัษะในการปฏิบติัการทางเคมีเบ้ืองตน้   ทาํปฏิบติัการร่วมกลุ่มกนั  และ

คน้ควา้หา 

ขอ้มูลจากแหล่งเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชป้ระกอบการอา้งอิงในการรายงาน 

2.2.3 นาํความรู้ท่ีเรียนไปใชป้ระกอบในชีวติประจาํวนั และมีการอภิปราย 

ความรู้ทางเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัในรูปแบบการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่ง

ผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

2.3 วธีิการประเมิน 

2.3.1 การสอบยอ่ย  การสอบกลางภาคเรียน และการสอบปลายภาคเรียน 

2.3.2 ประเมินจากการทาํรายงาน   การร่วมอภิปรายหนา้ชั้นเรียน   การทาํแบบฝึกหดั 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

-  สามารถคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลกัการทางวทิยาศาสตร์ (1) 

-  นาํความรู้ทางเคมีไปประยกุตก์บัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (2) 

ขอ้ (1) เป็นความรับผดิชอบหลกั 

ขอ้ (2) เป็นความรับผดิชอบรอง 
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3.2  วธีิการสอน 

3.2.1 สอนโดยใหว้ิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางเคมี  เพื่อใหนิ้สิต นกัศึกษาพยายามคน้ควา้ 

              หาคาํตอบของปัญหาและสามารถนาํหลกัการและทฤษฎีทางเคมีมาวเิคราะห์และ 

              คน้ควา้หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาได ้

3.2.2 ทาํการทดลอง  สรุปและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทดลอง  และอภิปรายกลุ่ม 

              หนา้ชั้น 

3.3  วธีิการประเมิน 

3.3.1  ประเมินจากการตอบปัญหา  และการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนทั้งรายกลุ่มและ 

          รายบุคคล 

3.3.2  การประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรียน 

3.3.3  การประเมินจากรายงานและการนาํเสนอรายงาน 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

-  มีภาวะผูน้าํโดยสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นในฐานะผูน้าํและสมาชิกท่ีดี (1) 

-  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองคก์ร (2) 

ขอ้ (1) และ (2) เป็นความรับผดิชอบรอง 

4.2  วธีิการสอน 

4.2.1 แนะนาํใหนิ้สิตเขา้ใจในการทาํงานร่วมกนั  การปรับตวัในการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

4.2.2 มอบหมายงานใหนิ้สิตทาํเป็นกลุ่ม แลว้นาํเสนอในชั้นเรียน 

4.3  วธีิการประเมิน 

4.3.1 ประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

4.3.2 ประเมินจากความรับผิดชอบในการทาํรายงานส่วนบุคคลและรายงานกลุ่ม  การมี 

              ส่วนร่วมในการทาํงานกลุ่ม 

4.3.3 ประเมินจากการนาํเสนอและการอภิปรายในชั้นเรียนโดยประเมินความสัมพนัธ์ 

             ในการทาํงานของสมาชิกในกลุ่ม 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

-  สามารถประยกุตค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการคาํนวณทางเคมีได ้(1) 

-  มีทกัษะในการส่ือสารภาษาไทยไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใชรู้ปแบบ 

การส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม (2) 
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-  มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ เพื่อการคน้ควา้ไดดี้ (3) 

-  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้  เก็บรวบรวมขอ้มูล และนาํเสนอขอ้มูลได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัสถานการณ์ (4) 

ขอ้ (1) , (2) , (3) และ (4) เป็นความรับผิดชอบรอง 

5.2  วธีิการสอน 

5.2.1 บรรยายและฝึกทกัษะการคาํนวณทางเคมี เช่น ปริมาณสัมพนัธ์  และใหท้าํแบบฝึกหดั 

5.2.2 ใหค้น้ควา้เอกสารตาํราหลกัทั้งภาษาองักฤษและภาษาไทย  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นเคมี 

 และทาํเป็นรูปเล่มรายงาน 

5.2.3 ใหท้กัษะคน้ควา้ผา่นฐานขอ้มูล สืบคน้ทางอินเทอร์เน็ต  แลว้ส่งในรูปแบบฝึกหดั  

5.3  วธีิการประเมิน  

5.3.1 ประเมินจากการแบบฝึกหดั และงานท่ีมอบหมาย 

5.3.2 ประเมินจากรายงาน   

5.3.3 ประเมินจากการนาํเสนอในชั้นเรียนท่ีใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม 

หมวดที ่5   แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ / รายละเอยีด จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือการสอน ผู้สอน 

1 

แนวการสอน  วตัถุประสงค์

การเรียนรู้  คาํอธิบายรายวชิา

และหลกัเกณฑก์ารประเมินผล 

3 

แจง้แนวการสอนและ

รายละเอียดการเรียนการสอน - ผศ.ดร.จินดา 

แนวการปฏิบติัการเคมีทัว่ไป 3 

แนะนาํหอ้งปฏิบติัการทาง

เคมี   จดักลุ่มทาํปฏิบติัการ  

และแนะนาํความปลอดภยั

และการใชอุ้ปกรณ์ทางเคมี

เบ้ืองตน้ 

DVD เร่ือง

ความ

ปลอดภยั 

อ.ธีรดิตถ ์

ผศ.เยน็หทยั 

อ.ญานิศา 

อ.กรกฎ 

ดร.อจัฉรา 

2 สารและสมบติัของสาร 3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-Powerpoint 

ผศ.ดร.จินดา 
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สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ / รายละเอยีด จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือการสอน ผู้สอน 

 

ปฏิบติัการ 

การใชอุ้ปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี 
3 

บรรยายการใชอุ้ปกรณ์ทาง

เคมี 

แสดง

อุปกรณ์เคมี

เบ้ืองตน้ 

อ.ธีรดิตถ ์

ผศ.เยน็หทยั 

อ.ญานิศา 

อ.กรกฎ 

ดร.อจัฉรา 

3 

 

โครงสร้างอะตอมและ

ตารางธาตุ   

3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- 

Powerpoint 

ผศ.เยน็หทยั 

 

ปฏิบติัการโครงสร้างอะตอม 3 Lab Clip ,เปิด youtube เร่ือง

สมบติัของธาตุหมู่ต่าง ๆ 
VDO  

ผศ.เยน็หทยั 

ผศ.ดร.จินดา 

4 

ปริมาณสัมพนัธ์   3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- 

Powerpoint 

อ.ธีรดิตถ ์

เทคนิคการเตรียมสารละลาย 3 
แสดงเทคนิคการเตรียม

สารละลาย 

อุปกรณ์ทาง

เคมี 
อ.ธีรดิตถ ์

5 

ปริมาณสัมพนัธ์   3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- 

Powerpoint 

อ.ธีรดิตถ ์

ปฏิบติัการตกตะกอนของ KI 

และ Pb(NO3)2 3 
การทดลองตกตะกอนของ KI 

และ Pb(NO3)2 

อุปกรณ์

ทดลองทาง

เคมี 

รศ.สุธนและ

คณะ 

6 

พนัธะเคมี 3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- 

Powerpoint 

รศ.สุธน 

ปฏิบติัการพนัธะเคมี 3 
Lab Clip ,เปิด youtube เร่ือง

พนัธะเคมี 
VDO  

ผศ.เยน็หทยั 

ผศ.ดร.จินดา 
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สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ / รายละเอยีด จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือการสอน ผู้สอน 

7 

พนัธะเคมี 3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- 

Powerpoint 

รศ.สุธน 

ปฏิบติัการหาจุดเดือดและจุด

หลอมเหลว 3 
การทดลองหาจุดเดือดและจุด

หลอมเหลว 

อุปกรณ์

ทดลองทาง

เคมี 

อ.กรกฎและ

คณะ 

8 
สอบกลางภาค 

 
สอบกลางภาค 

 อ.ไพศาลคุม

สอบ 

9 

 

แก๊ส  ของเหลวและ

สารละลาย  ของแขง็   
3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- 

Powerpoint 

รศ.สุธน 

ปฏิบติัการแพร่ของแก๊ส+ กฎ

ของชาลล+์สมบติัของของแขง็ 
3 

ปฏิบติัการแพร่ของแก๊ส+ กฎ

ของชาลล+์สมบติัของ

ของแขง็ 

อุปกรณ์

ทดลองทาง

เคมี 

อ.กรกฎและ

คณะ 

10 

แก๊ส  ของเหลวและ

สารละลาย  ของแขง็   
3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-Powerpoint 

รศ.สุธน 

เสนอรายงานกลุ่ม 3 

นิสิตนาํเสนอผลการ

ปฏิบติัการ  ซกัถาม   และให้

ความคิดเห็น 

- 

ผศ.เยน็หทยั 

อ.ญานิศา 

อ.กรกฎ 

ดร.อจัฉรา 

11 

กรด-เบส  และเกลือ   3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-Powerpoint 

รศ.สุธน 

ปฏิบติัการการไทเทรต 3 
การทดลองการไทเทรต

ระหวา่ง NaOH กบั HCl 

อุปกรณ์

ทดลองทาง

เคมี 

อ.กรกฎ 

และคณะ 
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สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ / รายละเอยีด จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือการสอน ผู้สอน 

12 

เคมีอินทรีย ์  3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-Powerpoint 

ดร.อจัฉรา 

ปฏิบติัการทดสอบแอลกอฮอล์

และกรดอินทรีย ์
3 

การทดสอบแอลกอฮอลแ์ละ

กรดอินทรีย ์

อุปกรณ์

ทดลองทาง

เคมี 

ผศ.เยน็หทยั 

อ.ดร.อจัฉรา 

13 

สารชีวโมเลกุล   3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-Powerpoint 

ดร.ธิดา 

ปฏิบติัการการทดสอบแป้ง

และนํ้ าตาล 
3 การทดสอบแป้งและนํ้ าตาล 

อุปกรณ์

ทดลองทาง

เคมี 

ผศ.เยน็หทยั 

อ.ญานิศา 

อ.กรกฎ 

ดร.อจัฉรา 

14 

เคมีนิวเคลียร์   3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-Powerpoint 

รศ.สุธน 

ปฏิบติัการการเตรียมสบู่ดว้ย

ปฏิกิริยา Sponification 

3 การทดลองการเตรียมสบู่ดว้ย

ปฏิกิริยา Sponification 

อุปกรณ์

ทดลองทาง

เคมี 

อ.บุญทว ี

15 

เคมีส่ิงแวดลอ้ม 3 
บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

-Powerpoint 

อ.กรกฎ 

ปฏิบติัการการทาํนํ้ าสะอาด

ดว้ยวธีิการตกตะกอนร่วม 

3 
การทดลองการทาํนํ้ าสะอาด

ดว้ยวธีิการตกตะกอนร่วม 

อุปกรณ์

ทดลองทาง

เคมี 

อ.กรกฎ 
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สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ / รายละเอยีด จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 

การสอน 

ส่ือการสอน ผู้สอน 

16 

ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์   3 

บรรยาย  อภิปราย  ซกัถาม  

แสดงความ-คิดเห็น  ศึกษา

คน้ควา้ ทดสอบยอ่ย 

- เอกสาร

ประกอบการ

สอน 

- 

Powerpoint 

ผศ.ดร.จินดา 

เสนอรายงานกลุ่ม 3 

นิสิตนาํเสนอผลการ

ปฏิบติัการ  ซกัถาม   และให้

ความคิดเห็น 

- 

ผศ.เยน็หทยั 

อ.ญานิศา 

อ.กรกฎ 

ดร.อจัฉรา 

17 สอบปลายภาค  สอบปลายภาค  รศ.สุธน คุม

สอบ 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ทกัษะ 

TQF 
ผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมิน / กจิกรรมการ

ประเมิน 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

1 1 , 2 , 4 

-  ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียน

ตรงต่อเวลา 

-  ประเมินจากการเขา้ชั้นเรียน 

-  ประเมินจากการส่งงานไม่

ลอกเลียนงานผูอ่ื้น 

-  ประเมินจากการไม่ทุจริตใน

การสอบ  

-  ประเมินจากความ

รับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

2 ,  5 , 10 ,15 10 

2 1 , 2, 3, 4 สอบยอ่ย 2, 3 , 4, 5 , 6 ,7 , 9 , 

10 ,11 , 12 , 13 , 14 , 

15 ,16 

10 

สอบกลางภาคเรียน 8 20 

สอบปลายภาคเรียน 17 30 

แบบฝึกหดั ทุกสัปดาห์ 5 
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ทกัษะ 

TQF 
ผลการเรียนรู้ 

วธีิการประเมิน / กจิกรรมการ

ประเมิน 

กาํหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ

การ

ประเมินผล 

3 

1  ,  2 

รายงานผลการทดลอง 8, 16 5 

อภิปรายผลการทดลองกลุ่ม

หนา้ชั้นเรียน 

10 , 16 5 

4 

1  ,  2 

เขา้กลุ่มปฏิบติัการทดลอง 

ความรับผดิชอบต่อการ

ทดลอง 

ทุกสัปดาห์ 5 

5 1  ,  2 , 3, 4 รายงานจากการคน้ควา้ 16 10 
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หมวดที ่6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ตํารา และเอกสารหลกั  

ทบวงมหาวทิยาลยั.(2541).  เคมี เล่ม 1. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์ 

ทบวงมหาวทิยาลยั.(2541).  เคมี เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน์ 

สุธน   เสถียรยานนท.์(2550).  เคมี เล่ม 2. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์ 

กฤษณา  ชุติมา.(2551). หลกัเคมีทัว่ไป เล่ม 1. กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2.   หนังสือ เอกสารและข้อมูลอ้างองิทีสํ่าคัญ   

 

3.  เอกสาร และข้อมูลแนะนํา  

http://www.sciencedirect.com 
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หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต นักศึกษา 

 ใหนิ้สิตประเมินประสิทธิผลของรายวชิา โดยใชแ้บบประเมินของมหาวทิยาลยัในดา้นวธีิการสอน  

ส่ือประกอบการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลกระทบต่อ

ผลการเรียนรู้ของนิสิต ตามท่ีรายวชิาน้ีตอ้งรับผดิชอบ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ประเมินตามระบบและกลไกท่ีคณะกาํหนด อยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง เช่น จากอาจารย ์

ผูร่้วมสอน การเชิญผูมี้ประสบการณ์ในคณะหรือภาควชิาใหม้าสังเกตการสอนพร้อมใหข้อ้เสนอแนะ 

นอกจากน้ีอาจประเมินจากการทดสอบยอ่ยวา่นิสิตมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีสอนมากนอ้ยเพียงใด 

 ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต นกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน  

 ปรับปรุงวธีิการสอน หรือปรับปรุงส่ือ หรือกิจกรรมท่ีจะสามารถทาํใหนิ้สิตมีความเขา้ใจในเน้ือหา

ไดดี้ข้ึน นอกจากน้ีผลจากการทดสอบยอ่ย หรือการสอบกลางภาคเรียน ก็สามารถสะทอ้นถึง  กระบวนการ

จดัการเรียนการสอนวา่สามารถทาํใหนิ้สิตมีความเขา้ใจหรือไม่ โดยสรุปคือ มีการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการ

สอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต นักศึกษาในรายวชิา 

 การทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ และคะแนนท่ีกาํหนดตามแผนการประเมิน หรืองานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินจากขอ้ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

 

ลงช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา       

ลงช่ืออาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  (ประธานหลกัสูตร)  

วนัท่ีรายงาน      
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รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา  

รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  การจดัการเรียนการสอน 

ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาเม่ือส้ินภาคเรียนเก่ียวกบัภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในวิชานั้นๆว่า 

ไดด้าํเนินการสอนอยา่งครอบคลุมและเป็นไปตามแผนท่ีวางไวใ้นรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหากไม่

เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ตอ้งให้เหตุผลและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา

ดงักล่าวในคร้ังต่อไป    รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนกัศึกษา   จาํนวนนกัศึกษาตั้งแต่เร่ิมเรียนจน

ส้ินสุดปัญหาในดา้นการบริหารจดัการและส่ิงอาํนวยความสะดวก   การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของ

นกัศึกษา/หวัหนา้ภาค/หรือผูป้ระเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ณัฑิต การวางแผนและ

ใหข้อ้เสนอแนะต่อผูป้ระสานงานหลกัสูตรเพื่อปรับปรุงและพฒันารายวชิา 

ประกอบดว้ย 6 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

หมวดท่ี 2  การจดัการเรียนการสอนเปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวชิา 

หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาํเนินการ 

หมวดท่ี 5 การประเมินรายวชิา 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 

 
 

 รายงานภายใน 30 วันหลงัส้ินสุดภาคการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบรายวิชา  

 

 

มคอ.5  

หมายเหตุ   มคอ.5  เป็นการรายงานผลการดาํเนินการรายวชิา    กรณีท่ีเปิดสอน

รายวชิาเดียวกนั  แต่เป็นกรณีภาคปกติกบัภาคกศ.พ.   ใหแ้ยกรายงานผลการ

ดาํเนินการของรายวชิาแยกกนั 

ภาคปกติ  ใช้คาํว่านิสิต 

ภาคกศ.พ.  ใช้คาํว่านักศึกษา 
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แบบมคอ.5 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวชิา (มคอ.3) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

สาขาวชิา /ภาควชิา / คณะ สาขาวชิา ............................................................................. 

ภาควชิา ............................................................................. 

    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หมวดที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

  รหสัวชิา   ช่ือวชิาภาษาไทย  (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ) 

2. จํานวนหน่วยกติ 

x(x-x-x) 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ  อาจารย์ผู้สอน  และกลุ่มเรียน  (Section) 

 

4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวชิา 

ภาคการศึกษาที.่..........  ปีการศึกษา ................... 

5. สถานทีเ่รียน 

ห้อง.................อาคาร............................คณะ................................................. 

หมวดที ่ 2   การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทยีบกบัแผนการสอน 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทยีบกบัแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผนการสอน 

จํานวนช่ัวโมงทีไ่ด้สอน

จริง 

ระบุเหตุผลทีก่ารสอนจริงต่าง

จากแผนการสอนหากมีความ

แตกต่างเกนิ 25% 

ตวัอยา่ง 

- แนะนาํรายวชิา  

- ความหมายของรายวชิา 

1 1  
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2. หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุม 

ตามแผน (ถ้ามี) 

นัยสําคัญของหัวข้อทีส่อน 

ทีไ่ม่ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย / แก้ไข 

   

   

3. ประสิทธิผลของวธีิสอนที่ทาํให้เกดิผลการเรียนรู้ตามทีร่ะบุในรายละเอยีดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู้ 
วธีิสอนที่ระบุใน

รายละเอยีดรายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วธีิสอน (ถ้า

มี) พร้อมข้อเสนอแนะในการ

แก้ไข 
มี ไม่มี 

1.  คุณธรรม  จริยธรรม 

 
   

 

2.  ด้านความรู้ 
 

 
  

 

3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

 
  

 

4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ 

     ระหว่างบุคคลและความ 

      รับผดิชอบ 

 

 
  

 

5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์ 

     เชิงตัวเลข  การส่ือสาร   

     และการใช้เทคโนโลยี 

     สารสนเทศ 

   

 

4.  ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวธีิสอน 
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หมวดที ่3   สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 

1.  จํานวนนิสิต นักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน   จาํนวน                                       คน 

2.  จํานวนนิสิต นักศึกษาทีค่งอยู่เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา จาํนวน                                       คน 

3.  จํานวนนิสิต นักศึกษาทีถ่อน  (W) จาํนวน                                       คน 

4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

D+   

D   

E   

I (Incomplete )   

W ( Withdraw)   

AU( Audit )   

PS (Pass with Satisfaction)   

ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน   

  ระดับการประเมิน จํานวน ร้อยละ 

PD  ( Pass with Distinction )   

P    ( Pass )   

F    ( Fail )   
 

5.  ปัจจัยทีท่าํให้ระดับคะแนนผดิปกติ  (ถ้ามี) 
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6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินที่กาํหนดไว้ในรายละเอยีดรายวชิา (ระบุความคลาดเคล่ือนจาก

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 

6.1   ความคลาดเคลือ่นด้านกาํหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  ความคลาดเคลือ่นด้านวธีิการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต นักศึกษา 

******* ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ 
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หมวดที ่4   ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

1. ประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอาํนวยความสะดวก  

อุปสรรคในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 

การเรียนและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของรายวชิานี้ 

 

 

 

 

 

2.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต นักศึกษา 

 

 

 

 

 

หมวดที ่5   การประเมนิรายวชิา 

1.  ผลการประเมินรายวชิาโดยนิสิต นักศึกษา  (แนบไวท้า้ยเอกสาร) 

1.1  ข้อวพิากษ์ทีสํ่าคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต นักศึกษา 

 

 

1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 1.1 

 

 

2.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธีิอืน่ 

2.1  ข้อวพิากษ์ทีสํ่าคัญจากผลการประเมินโดยวธีิอื่น 

 

 

2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ตามข้อ 2.1 
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หมวดที ่6   การประเมนิรายวชิา 

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงานของรายวชิาคร้ังทีผ่่านมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอ 

ในภาค / ปีการศึกษาคร้ังทีผ่่านมา 

ผลการดําเนินงาน 

 

 
 

 

2. การดําเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

หัวข้อการปรับปรุง ผลการดําเนินงาน 

1.  วธีิการสอน 

 

 

2.  ส่ือการสอน  

 

3.      (แลว้แต่สาขาระบุ)  

 

4.      (แลว้แต่สาขาระบุ)  

 

3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  (ระบุข้อเสนอพร้อมกาํหนดเวลาท่ีควร

แล้วเสร็จและผู้ รับผิดชอบ) 

ข้อเสนอแผนการปรับปรุง กาํหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

  

*******ในภาคการศึกษาแรกทีเ่ร่ิมใช้ TQF  

อาจระบุว่า “ไม่ม”ี แต่ในภาคการศึกษาถัดไป 

ถ้ายงัมีการเปิดรายวชิาเดิมให้ระบุแผนการ 

ปรับปรุง 
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4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาต่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา:……………………………………………………………… 

ลงช่ือ...........................................................วนัท่ีรายงาน 

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

 

ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร: ………………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ...........................................................วนัท่ีรับรายงาน 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****หมายเหตุ  กรณีภาคปกติให้ใช้ “นิสิต”        ภาคกศ.พ.ให้ใช้ “นักศึกษา”   ทาํแยกชุดกัน 
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รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม   

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง ขอ้มูล

เก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการในรายวิชาหรือกิจกรรมท่ีนกัศึกษาจะตอ้งออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม 

หรือสหกิจศึกษา ซ่ึงจะตอ้งวางแผนให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นรายละเอียดของหลกัสูตร โดยจะ

กาํหนดไวอ้ย่างชดัเจนถึงวตัถุประสงคแ์ละรายละเอียดของการดาํเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ 

ความเขา้ใจท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บจากการออกฝึก มีการกาํหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังทกัษะต่างๆ

ตลอดจนคุณลกัษณะอ่ืนๆท่ีนกัศึกษาจะไดรั้บการพฒันาใหป้ระสบความสาํเร็จตามจุดมุ่งหมายรวมทั้งเกณฑ์การ

วดัและประเมินผลนกัศึกษา และการประเมินการดาํเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดท่ี 3 การพฒันาผลการเรียนรู้ 

หมวดท่ี 4 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

หมวดท่ี 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

หมวดท่ี 6 การประเมินนกัศึกษา 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

มคอ. 4 
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แบบมคอ. 4 

รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม   

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

สาขาวชิา /ภาควชิา / คณะ สาขาวชิา ............................................................................. 

ภาควชิา ............................................................................. 

    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หมวดที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

รหสัวชิา   ช่ือวชิาภาษาไทย  (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ)   

2. จํานวนหน่วยกติหรือจํานวนช่ัวโมง 

x(x-x-x)    จาํนวนชัว่โมง .............................................ชัว่โมง 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา..............................หมวดวชิา.............................. 

**** หมายเหตุ ระบุช่ือหลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี ้และระบุว่าเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบ 

  

4.2  อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ทาํหน้าทีอ่าจารย์นิเทศก์ด้วย) 

 

 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีก่าํหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร 

ภาคเรียนท่ี ................ชั้นปีท่ี  ......................เป็นเวลา .......................สัปดาห์  หรือ .............ชัว่โมง 

6. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาประสบการณ์ภาคสนามคร้ังล่าสุด  

วนัท่ี                   เดือน                                  พ.ศ.                       
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 

     ระบุ 

2. วตัถุประสงค์ของการพฒันาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 

 ******** อธิบายโดยย่อถึงวตัถปุระสงค์การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนามหรือการเปล่ียนแปลง

สาํคัญ ๆ ท่ีเกิดขึน้และการกระทาํท่ีจะให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 

หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรู้ 

การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้นท่ีมุ่งหวงัตอ้งสอดคลอ้งกบัท่ีระบุไวใ้น 

รายละเอียดของหลกัสูตร (แบบ มคอ.2) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 

 ระบุทักษะตาม Curriculum mapping ใน มคอ.2 หมวดท่ี 4. 

  - มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

  - มีระเบียบวนิยั  

  - มีจิตสาํนึกและตระหนกัในการปฏิบติัตามจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  

  - เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ื้น  

  - มีจิตสาธารณะ  

1.2 กระบวนการหรือกจิกรรมเพื่อพฒันาผลการเรียนรู้ในข้อ 1.1 

 

1.3  วธีิการทีจ่ะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านทีเ่กี่ยวข้อง 

 

2. ด้านความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 

(ระบุตาม curriculum mapping) 

*******หมายเหต ุ  สาขาระบุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในหลกัสูตรของแต่ละสาขาวิชา  ตามเล่มท่ีส่งสกอ.  

แต่ต้องไม่ตํา่กว่ามาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
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2.2  กระบวนการหรือกจิกรรมเพือ่พฒันาความรู้ 

  (ระบุ) 

 

2.3  วธีิการทีจ่ะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ทีไ่ด้รับ 

(ระบุ) 

 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

(ระบุตาม curriculum mapping) 

3.2  กระบวนการหรือกจิกรรมทีใ่ช้ในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 

(ระบุ) 

3.3  วธีิการประเมินทกัษะทางปัญญาทีไ่ด้รับการพฒันา 

(ระบุ) 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

(ระบุตาม curriculum mapping) 

4.2  กระบวนการหรือกจิกรรมทีใ่ช้ในการพฒันาทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ 

      รับผดิชอบ 

(ระบุ) 

4.3  วธีิการประเมินทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 

(ระบุ) 

5. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

(ระบุตาม curriculum mapping) 

5.2  กระบวนการหรือกจิกรรมทีใ่ช้ในการพฒันาทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการ 

      ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ระบุ) 

5.3  วธีิการประเมินทกัษะข้อ 5.1  

(ระบุ) 
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หมวดที ่4  ลกัษณะและการดําเนินการ 

1.  คําอธิบายรายวชิา 

 

 

2.  กจิกรรมของนิสิต  นักศึกษา 

***ระบุกิจกรรมหลักท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ตัวอย่าง   2.1 นิสิตเลือกสถานท่ีท่ีจะไปฝึกงาน ตามรายละเอียดหรือข้อกาํหนดของภาควิชา 

  2.2 ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกงาน 

  2.3 นิสิตฝึกปฏิบัติงาน บันทึกกิจกรรมท่ีปฏิบัติในแต่ละวนั หรือสัปดาห์ เพ่ือการจัดทาํรายงาน

การฝึกปฏิบัติงาน ภายหลงัเสร็จส้ินการฝึกงาน 

  2.4 สัมมนาหลงัการฝึกปฏิบัติงานเพ่ือสรุปผล 

 (แล้วแต่สาขาระบุ) 

3.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

***ระบุรายงานหรืองานท่ีมอบหมายนักศึกษา และกาํหนดส่ง 

4.  การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 

ตัวอย่าง 4.1 อาจารย์นิเทศก์ไปนิเทศนิสิตในสถานประกอบการ พร้อมท้ังมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับ

พนักงานพ่ีเลีย้ง เก่ียวกับการปฏิบัติงานของนิสิต 

 4.2 จัดสัมมนาหลงัการฝึกงาน เพ่ือสังเกตความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมในด้านการมีส่วนร่วม 

การแสดงออก ตลอดจนการแสดงออกถึงความเขา้ใจจากประสบการณ์การฝึกงาน 

5.  หน้าที่และความรับผดิชอบของพนักงานพีเ่ลีย้งในสถานประกอบการทีดู่แลกจิกรรมในภาคสนาม 

*****ระบุ 

การวางแผนกิจกรรมสาํหรับการพัฒนาทักษะของนิสิต นักศึกษา การให้คาํแนะนาํแก่นิสิต นักศึกษาการประเมินผลการฝึก

ประสบการณ์ 

6.  หน้าที่และความรับผดิชอบของอาจารย์ทีป่รึกษา / อาจารย์นิเทศ 

*****ระบุ 

เช่น การให้คาํปรึกษา การประสานและร่วมวางแผนกับพนักงานพ่ีเลีย้งในสถานประกอบการ   การประเมินผลนิสิต 

นักศึกษา การวางแผนสาํหรับการออกนิเทศนิสิต นักศึกษา 

ตัวอย่าง    สาขาแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ซ่ึงประกอบด้วยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ และ

อาจารย์ท่ีปรึกษา โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี ้

6.1      ติดต่อขอความอนุเคราะห์ จากสถานประกอบการ เพ่ือรับนิสิต นักศึกษาเข้าฝึกงาน 

6.2      จัดให้นิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกาํหนด  
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7.  การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลอืนักศึกษา 

*****ระบ ุ

8.  ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการสนับสนุนทีต้่องการจากสถานทีท่ีจั่ดประสบการณ์ภาคสนาม/ 

สถานประกอบการ 

*****ระบุ 

เช่น ท่ีพัก  การเดินทาง วสัดุอุปกรณ์สนับสนุนอ่ืน ๆ  เช่น เบีย้เลีย้ง 

หมวดที ่5   การวางแผนและการเตรียมการ 

1.  การกาํหนดสถานทีฝึ่ก 

 เช่น  สาขาวิชาจะพิจารณาหาสถานประกอบการ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกงาน ท้ังนีส้ถานประกอบการน้ันจะต้องมีงานท่ี

เก่ียวข้องกับความรู้ทางด้านสาขาวิชา 

2.  การเตรียมนิสิต นักศึกษา 

เช่น  การปฐมนิเทศนิสิตก่อนการออกฝึกงานเพ่ือให้ความรู้ต่างๆ เก่ียวกับรายละเอียดของสถานประกอบการ 

3.  การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 

ตัวอย่าง ผู้ รับผิดชอบการฝึกงานจะเตรียมข้อมลูเก่ียวกับรายละเอียดของสถานประกอบการ เพ่ือให้อาจารย์นิเทศก์

ได้ทราบล่วงหน้า และอาจารย์ท่ีจะไปนิเทศก์น้ันควรมีประสบการณ์ในสาขาวิชาด้านท่ีตรงกับงานของสถา

ประกอบการ นอกจากนีต้้องให้อาจารย์นิเทศก์เข้าใจวิธีการนิเทศก์ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย 

4.  การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้งในสถานทีฝึ่ก 

ตัวอย่าง ประสานงานกับสถานประกอบการ 

5.  การจัดการความเส่ียง   ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน มีดงัน้ี 

ตัวอย่าง  5.1 ความเส่ียงจากการปฏิบัติงานงานท่ีสถานประกอบการมอบหมายให้นิสิตปฏิบัติน้ัน อาจ

เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองจักร หรือเคร่ืองมือบางชนิด ซ่ึงนิสิตต้องระมดัระวงัเป็นพิเศษ เน่ืองจากอาจเกิด

อุบัติเหตแุละได้รับอันตราย จึงควรให้นิสิต นักศึกษามีการทาํประกันอุบัติเหตรุะหว่างการฝึกงาน 

  5.2 ความเส่ียงจากการเดินทาง 
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หมวดที ่6   การประเมนินิสิต นักศึกษา 

1.  หลกัเกณฑ์การประเมิน 

ใชเ้กณฑก์ารประเมินโดยอิงพฒันาการของนิสิต ดงัน้ี 

1.1 พฒันาการดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

 ประเมินจาก..............................................ระบุ................... 

1.2 พฒันาการดา้นความรู้  

 ประเมินจาก..............................................ระบุ................... 

1.3 พฒันาการดา้นทกัษะทางปัญญา 

 ประเมินจาก..............................................ระบุ................... 

1.4 พฒันาการดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

 ประเมินจาก..............................................ระบุ................... 

1.5 พฒันาการดา้นทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ประเมินจาก..............................................ระบุ................... 

2.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต นักศึกษา 

 

 

3.  ความรับผดิชอบของพนักงานพีเ่ลีย้งต่อการประเมินนักศึกษา 

ตวัอยา่ง พนกังานพ่ีเล้ียงตอ้งสงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน ความเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมดา้นต่างๆ และประมินนิสิต 

นกัศึกษา 

4.  ความรับผดิชอบของอาจารย์ผู้รับผดิชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนิสิต นักศึกษา 

 ตัวอย่าง  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ อาจารย์ท่ีปรึกษา หรืออาจารย์นิเทศก์ต้องเกบ็รวบรวมข้อมลูท้ังหมดของนิสิตจาก

สถานประกอบการ ตลอดจนการประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทาํ 

5.  การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง 

ตัวอย่าง  หากผลการประเมินมีความแตกต่างกัน ระหว่างอาจารย์นิเทศก์กับพนักงานพ่ีเลีย้งของสถานประกอบการ 

ควรมีการประชุมร่วมกัน เพ่ือหาข้อสรุปผลประเมินท่ีเห็นพ้องกันท้ังสองฝ่าย 
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หมวดที ่7   การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกีย่วข้องต่อไปนี้ 

1.1  นักศึกษา 

ตัวอย่าง นิสิตควรมีส่วนร่วมในการประเมินสถานประกอบการว่าเป็นสถานประกอบการท่ีสามารถให้ 

ประสบการณ์แก่นิสิตได้อย่างแท้จริง และตรงตามท่ีสาขาวิชากาํหนดหรือไม่ 

1.2  พนักงานพีเ่ลีย้งหรือผู้ประกอบการ 

ตัวอย่าง ควรมีส่วนร่วมในการประเมินหลกัสูตรท่ีส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์ว่าได้จัดองค์ความรู้ให้นิสิตได้

เรียนรู้ 

ครอบคลมุเนือ้หาในสาขาวิชาหรือไม่ 

1.3  อาจารย์ทีดู่แลกจิกรรมภาคสนาม 

ตัวอย่าง ต้องประเมินในภาพรวมว่า สถานประกอบการมีความเหมาะสม มีความพร้อมหรือสามารถให้ 

ประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาท่ีนิสิต นักศึกษาเรียนหรือไม่ 

1.4  อืน่ ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่  (หรือสาขาอาจระบุเร่ืองอ่ืน ๆ เพิม่เติม) 

ตัวอย่าง ควรให้บัณฑิตใหม่ประเมินเก่ียวกับการจัดฝึกประสบการณ์ภาคสนามว่าได้ประโยชน์เพียงใด เป็นการ 

ส่งเสริมให้มีประสบการณ์ท่ีจะเข้าสู่อาชีพหรือไม่ 

2.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

 

 

 

ลงช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     

ลงช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  (ประธานหลกัสูตร)  

วนัที่รายงาน      
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รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

 รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) หมายถึง รายงานผล

การฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว่าไดบ้รรลุผลการเรียนตามแผนท่ีวางไวใ้นรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามแผนตอ้งให้เหตุผลและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง

การฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในคร้ังต่อไป รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงการฝึกประสบการณ์

ภาคสนามตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุด ปัญหาดา้นการบริหารจดัการและส่ิงอาํนวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการ

ประเมิน การฝึกของนกัศึกษา/อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ/พนกังานพี่เล้ียง  

ประกอบดว้ย 6 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

หมวดท่ี 2  การดาํเนินการท่ีต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

หมวดท่ี 3 ผลการดาํเนินการ 

หมวดท่ี 4 ปัญหา และผลกระทบดา้นการบริหาร 

หมวดท่ี 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 

 

 

 รายงานภายใน 30 วันหลงัส้ินสุดภาคการศึกษา โดยผู้รับผิดชอบรายวิชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มคอ. 6 
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แบบมคอ.6 

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

สาขาวชิา /ภาควชิา / คณะ สาขาวชิา ............................................................................. 

ภาควชิา ............................................................................. 

    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หมวดที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

  รหสัวชิา   ช่ือวชิาภาษาไทย  (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ) 

2. หลกัสูตร 

วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา............................... หมวดวิชา.......................... 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

3.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบ 

 

3.2  อาจารย์ทีป่รึกษา (ทาํหน้าทีอ่าจารย์นิเทศก์ด้วย) 

 

 

4. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

ภาคการศึกษาที.่..........  ปีการศึกษา ................... 

หมวดที ่ 2   การดาํเนินการทีต่่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1.  การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) 

 

 

2.  การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 

ระบุ 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อการวางแผนในอนาคต 

ระบุ 
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3.  การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้ง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)  

−สาขาวิชาระบุ− 

 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นต่อการวางแผนในอนาคต 

−สาขาวิชาระบุ− 

 

4.  การเปลีย่นแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  

4.1  การเปลีย่นแปลงกจิกรรม และ/หรืองานทีม่อบหมายให้นิสิต นักศึกษา 

−สาขาวิชาระบุ− 

 

 

4.2  การเปลีย่นแปลงส่ิงอาํนวยความสะดวกในการสนับสนุนนิสิต นักศึกษา 

 

−สาขาวิชาระบุ− 

 

4.3  การเปลีย่นแปลงอืน่ๆ  (ถ้ามี)  

 
 

−สาขาวิชาระบุ− 
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หมวดที ่3   การดาํเนินการ 

1.  จํานวนนิสิต นักศึกษาทีล่งทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

จาํนวน                                       คน 

2.  จํานวนนิสิต นักศึกษาทีค่งอยู่เมื่อส้ินสุดการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม   

จาํนวน                                       คน 

3.  จํานวนนิสิต นักศึกษาทีถ่อน  (W) จาํนวน                                       คน 

4.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 ตามระเบียบการประเมินผลของมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน ร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

D+   

D   

E   

I (Incomplete )   

W ( Withdraw)   

AU( Audit )   

PS (Pass with Satisfaction)   

ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน   

  ระดับการประเมิน จํานวน ร้อยละ 

PD  ( Pass with Distinction )   

P    ( Pass )   

F    ( Fail )   
 

5.  ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) 

 

−สาขาวิชาระบุ− 
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หมวดที ่4   ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 

1.  ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 

 

−สาขาวิชาระบุ− 

 

2.  ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

−สาขาวิชาระบุ− 

 

3.  การเปลีย่นแปลงทีจํ่าเป็นเพือ่หลกีเลีย่งปัญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถ้าม)ี 

−สาขาวิชาระบุ− 

 

 หมวดที ่5   การประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1.  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา  (ให้แนบผลการสํารวจ) 

1.1  ข้อวพิากษ์ทีสํ่าคัญจากผลการประเมิน 

ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อน 

 

1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

−สาขาวิชาระบุ− 

 

 

2.  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพีเ่ลีย้ง 

2.1  ข้อวพิากษ์ทีสํ่าคัญจากผลการประเมิน 

ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อน 

 

2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ / อาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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หมวดที ่6   แผนการปรับปรุง 

1.  การดําเนินการเพือ่ปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามคร้ังที่ผ่านมา 

−สาขาวิชาระบุ− 

 

2.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินคร้ังก่อน 

−สาขาวิชาระบุ− 

 

3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

กจิกรรมทีต้่องการ กาํหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผดิชอบ 

   

   

   
 

 

ช่ืออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ/อาจารยท่ี์ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม:…………………………… 

 ลงช่ือ.................................................. วนัท่ีรายงาน ...................................................... 
 

ช่ือผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร: ……………………………………………………………………………….. 

 ลงช่ือ.................................................. วนัท่ีรับรายงาน ................................................... 
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รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร 

การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผลประจาํปีโดย

ผูป้ระสานงานหลกัสูตรหรือผูรั้บผิดชอบหลกัสูตรเก่ียวกบัผลการบริหารจดัการหลกัสูตร เช่น ขอ้มูลทางสถิติ

ของนกัศึกษาท่ีเรียนในหลกัสูตร สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถาบนัท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสูตร สรุป

ภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลกัสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 

การเทียบเคียงผลการดาํเนินการกบัมาตรฐานอ่ืนๆท่ีมี สรุปผลการประเมินหลกัสูตรจากความเห็นของผูส้ําเร็จ

การศึกษา ผูใ้ช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและพฒันา รวมทั้งแผนปฏิบติัการในการพฒันา

คณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง การรายงานผลดงักล่าวจะส่งไปยงัหวัหนา้ภาควิชา  /คณบดี และใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการศึกษาดว้ยตนเองเพื่อปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรเป็นระยะๆ และเป็นขอ้มูลในการรับรองหลกัสูตรจาก

ผูป้ระเมินภายนอกไดด้ว้ย 

 

ประกอบดว้ย 9 หมวด ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

หมวดท่ี 2  ขอ้มูลเชิงสถิติ 

หมวดท่ี 3 การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสูตร 

หมวดท่ี 4 ขอ้มูลสรุปรายวชิาของหลกัสูตร 

หมวดท่ี 5 การบริหารหลกัสูตร 

หมวดท่ี 6 สรุปการประเมินหลกัสูตร 

หมวดท่ี 7 คุณภาพของการสอน 

หมวดท่ี 8 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผูป้ระเมินอิสระ 

หมวดท่ี 9 แผนการดาํเนินการเพื่อพฒันาหลกัสูตร 

 

 
  

  

มคอ. 7 

มคอ. 7  รายงานภายใน 60 วนั หลงัส้ินปีการศึกษา (ตวับ่งช้ีการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานฯ)  

 - รวบรวมขอ้มูลจากรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา/ประสบการณ์ของปีการศึกษานั้น  

 - แสดงผลการประเมินการดาํเนินการหลกัสูตร ตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายท่ีกาํหนดไวใ้น มคอ.2 

(หมวดท่ี 7. ขอ้ 7.)  
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แบบมคอ. 7 

รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร..........................ประจาํปีการศึกษา.............. 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 

สาขาวชิา /ภาควชิา / คณะ สาขาวชิา ............................................................................. 

ภาควชิา ............................................................................. 

    คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

หมวดที ่1   ข้อมูลทัว่ไป 

1. หลกัสูตร 

  วทิยาศาสตรบณัฑิต..................................สาขาวชิา............................. 

2. ระดับคุณวุฒิ 

ระดบัปริญญาตรี 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

3.1    ช่ือ-นามสกุล     ประธานหลกัสูตร 

3.2    ช่ือ-นามสกุล     ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

3.3    ช่ือ-นามสกุล     ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 

4. วนัที่รายงาน 

  (รายงานหลงัจาก 60 วนั  นับจากส้ินสุดปีการศึกษา  ตัวอย่างเช่น  หลักสูตรเปิดปีการศึกษา 2555   

วนัที่รายงานจะประมาณ พ.ค. 56) 

5. ปีการศึกษาทีร่ายงาน 

  (ปีการศึกษาทีเ่ปิดหลกัสูตร) 

6. สถานทีต่ั้ง 

อาคาร...............................................คณะ............................................. 

***ระบุสถานท่ีต้ังท่ีวิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอ่ืน  ๆ หากมีการเปิดสอนในหลายวิทยาเขต 
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หมวดที ่2   ข้อมูลเชิงสถิต ิ

1. จํานวนนักศึกษาช้ันปีที ่1 ทีรั่บเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 

จาํนวน   คน 

2. จํานวนนิสิตทีสํ่าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรในช้ันปีทีร่ายงาน 

2.1  จํานวนนิสิต นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาก่อนกาํหนดเวลาของหลกัสูตร 

จาํนวน   คน 

2.2  จํานวนนิสิต นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลาของหลกัสูตร 

จาํนวน   คน 

2.3  จํานวนนิสิต นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลงักาํหนดเวลาของหลกัสูตร 

จาํนวน   คน 

2.4  จํานวนนิสิต นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวชิาเอกต่าง ๆ (หลกัสูตรมีหลายเอก หรือมีแขนง

หรือไม่  ถ้ามีต้องระบุ) 

****กรณีท่ีไม่มีเอกหรือแขนง   ให้เขียนระบุว่า ไม่มีวิชาเอก 

3. รายละเอยีดเกี่ยวกบัอตัราการสําเร็จการศึกษา 

3.1  ร้อยละของนิสิต นักศึกษาทีสํ่าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร      

  คาํนวณจากจาํนวนนิสิต นักศึกษาท่ีจบการศึกษาตามข้อ 2.2 และจาํนวนนิสิต นักศึกษาท้ังหมดท่ี

รับเข้าในหลักสูตรของรุ่น 

- ข้อสังเกตเก่ียวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสาํเร็จการศึกษาของ

นักศึกษา (เช่น การเปล่ียนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร     หรือการย้าย

สาขาวิชา ฯ) 

4. จํานวนและร้อยละของนิสิต นักศึกษาทีส่อบผ่านตามแผนการศึกษาของหลกัสูตรในแต่ละปี 

ชั้นปีท่ี จาํนวนนิสิต นกัศึกษา

ในแต่ละชั้นปี 

จาํนวนนิสิต นกัศึกษาท่ีสอบ

ผา่นตามแผนกาํหนดการศึกษา 

ร้อยละนิสิตท่ีสอบผา่นตาม

แผนกาํหนดการศึกษา 
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5. อตัราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสิต นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

 สัดส่วนของนิสิต นกัศึกษาท่ีสอบผา่นตามแผนกาํหนดการศึกษาและยงัคงศึกษาต่อในหลกัสูตร

เปรียบเทียบกบัจาํนวนนิสิตทั้งหมดของรุ่นในปีท่ีผา่นมา 

นิสิตชั้นปีท่ี 1 ท่ีเรียนต่อชั้นปีท่ี 2 ร้อยละ ........... 

นิสิตชั้นปีท่ี 2 ท่ีเรียนต่อชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ ........... 

นิสิตชั้นปีท่ี 3 ท่ีเรียนต่อชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ ............ 

6. ปัจจัย/สาเหตุทีม่ีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

ตวัอยา่งเช่น 

-  นิสิต นกัศึกษาขาดทุนทรัพยใ์นการศึกษา ทาํใหต้อ้งพกัการเรียน   จาํนวน........คน 

-  ลาออกเพื่อไปศึกษาท่ีสถาบนัอ่ืน   จาํนวน .....คน 

7. ภาวะการได้งานทาํของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปี หลงัสําเร็จการศึกษา 

วนัท่ีสาํรวจ ............................................................................. 

จาํนวนแบบสอบถามท่ีส่ง  ....................... จาํนวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบั ........................ 

ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม   …………………………. 

การกระจายภาวการณ์ได้งานทาํเทียบกบัจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 

การได้งานทาํ 
ได้งานทาํแล้ว ไม่ประสงค์จะทาํงาน ยงัไม่ได้งานทาํ 

ตรงสาขาทีเ่รียน ไม่ตรงสาขาทีเ่รียน ศึกษาต่อ สาเหตุอืน่  

จาํนวน      

ร้อยละของ 

ผูต้อบกลบั 

     

* ร้อยละใหคิ้ดจากจาํนวนแบบสอบถามของผูต้อบกลบั 

8. การวเิคราะห์ผลทีไ่ด้  

วเิคราะห์ผลการเปล่ียนแปลงหรือแนวโนม้ของการไดง้านทาํ โดยใชข้อ้มูลภาวะตลาดแรงงาน  

ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีผา่นมาและสถาบนัอ่ืนท่ีเปิดสอนสาขา/สาขาวชิาเดียวกนั เพื่อ

เป็นขอ้มูลในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร 
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หมวดที ่3   การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบต่อหลกัสูตร 

1.   การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

ตัวอย่างเช่น การเปิดหลักสูตรซํ้าซ้อน    เปิดหลักสูตรคล้ายคลึงกันในคณะอ่ืน  ทาํให้

จาํนวนนิสิต นักศึกษาน้อยลง 

 

 

2.  การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 

 

 

หมวดที ่4   ข้อมูลสรุปรายวชิาของหลกัสูตร 

1.  สรุปผลรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคการศึกษา / ปีการศึกษา 

 ระบุรายวชิาท่ีเปิดสอนทั้งหมดพร้อมจาํนวนนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  จาํนวนนกัศึกษาท่ีสอบผา่น

แต่ละรายวชิาและการกระจายของระดบัคะแนน 

รายวชิา 

จาํนวนนิสิต 

นักศึกษา 
การกระจายระดบัคะแนน 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E AU I W PS 

ภาคเรียนที ่  1 / 255......               

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

หมวดวชิาแกนวทิยาศาสตร์หรือ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์ 
              

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               
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รายวชิา 

จาํนวนนิสิต 

นักศึกษา 
การกระจายระดบัคะแนน 

ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D E AU I W PS 

หมวดวชิาเฉพาะ               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

หมวดวชิาเลอืก               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

ภาคเรียนที ่  2 / 255......               

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

หมวดวชิาแกนวทิยาศาสตร์หรือ

วทิยาศาสตร์ประยุกต์ 
              

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

หมวดวชิาเฉพาะ               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

หมวดวชิาเลอืก                

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               

- ช่ือรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนของสาขา -               
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2.  การวเิคราะห์รายวชิาทีม่ีผลการเรียนไม่ปกติ 

ระบุรหัสและช่ือรายวิชาท่ีมีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นิสิต นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมากหรือตํา่เกินไป 

หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนิสิต นักศึกษาสอบตกมากเกินไป   การสอนไม่ตรง

กับเนื้อหาท่ีกาํหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนีใ้ห้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผลท่ีทาํให้เกิดความไม่

ปกติจากข้อกาํหนดหรือเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ และมาตรการแก้ไขท่ีได้ดาํเนินการไปแล้ว  (หากจาํเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและ

แนวทางการแก้ไขท่ีได้ดาํเนินการมาแล้วด้วย) 

รหัสและรายวชิา ความไม่ปกติทีพ่บ วธีิการตรวจสอบ เหตุผลและมาตรการแก้ไข 

ตวัอย่าง 

วชิา........................... 

นิสิตสอบตก 

มากกวา่ร้อยละ 50 

ประชุมหารือเก่ียวกบัการ

พิจารณาผลการเรียน

ขอ้สอบหรือวธีิการให้

คะแนนของอาจารยใ์น

รายวชิา 

- นิสิตมีพ้ืนฐานมธัยม

ปลายไม่ดี  ควรแกโ้ดย

การปรับพ้ืนฐานนิสิต 

    

    

    

    

3.  การเปิดรายวชิาในภาคหรือปีการศึกษา  

 3.1  รายวชิาทีไ่ม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ม่ได้เปิดสอน 

 ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมท้ังอธิบายเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอนและ

มาตรการทดแทนท่ีได้ดาํเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนท่ีต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือจาํนวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ดาํเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

รหัสและรายวชิา คาํอธิบาย มาตรการทดแทนทีไ่ด้ดําเนินการ 

ตวัอยา่ง 

วชิา........................ 
มีนิสิตลงทะเบียนนอ้ย เพราะติดเรียน

วชิาอ่ืน 

เล่ือนจากการเปิดภาคตน้ ไปเป็นภาค

ปลาย 

   

3.2  วธีิแก้ไขกรณทีีม่ีการสอนเนือ้หาในรายวชิาไม่ครบถ้วน 

รหัสและรายวชิา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 

ตวัอยา่ง 

วชิา............ 

ขาดการทดลอง เคร่ืองมือการทดลองชาํรุด   

การแก้ไขทีไ่ด้ดาํเนินการ     ให ้ I ไว ้ 

จนกวา่นิสิตมาทาํกรทดลองใหเ้สร็จ 
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หมวดที ่5   การบริหารหลกัสูตร 

การบริหารหลกัสูตร  ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลกัสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวตัถปุระสงค์ของ

หลกัสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

1.  ปัญหา/อุปสรรคในการบริหารหลกัสูตร 

ตัวอย่าง     ปัญหาเร่ืองการใช้ห้องปฏิบัติการท่ีไม่เพียงพอ 

 

2.  ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพออาจไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีจะสร้างความชาํนาญในการใช้เคร่ืองมือให้แก่นิสิตนักศึกษา 

 

3.  แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

จัดช่ัวโมงปฎิบัติเพ่ิม หลงัเวลาเรียน หรือ ช่วงวนัเสาร์ อาทิตย์ 

 

 

 

หมวดที ่6   สรุปการประเมนิหลกัสูตร 

1.  การประเมินจากผู้ทีก่าํลงัจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปีทีสํ่ารวจ) 

วนัทีสํ่ารวจ ............................. (ให้แนบผลการสาํรวจมาประกอบด้วย) 

1.1  ข้อวพิากษ์ทีสํ่าคัญจากผลการประเมิน 

จุดอ่อน 

 

จุดแขง็ 

 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

−สาขาวิชาระบุ− 

 

1.2   ข้อเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 

 

−สาขาวิชาระบุ− 
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2.  การประเมินจากผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  

 ตัวอย่าง เช่น  

 1.  การประเมินได้ดาํเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยงัผู้ใช้บัณฑิตตามข้อมลูท่ีบัณฑิตได้ให้ไว้จากการสาํรวจ 

ภาวะการมีงานทาํของบัณฑิตในวนัซ้อมรับปริญญา โดยฝ่ายประกนัคณุภาพของคณะฯ ซ่ึงได้จัดทาํอย่างต่อเน่ือง 

ทุกปี 

 2.   สาขาวิชาและคณะจัดทาํแบบสอบถามเพ่ือสาํรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความเหมาะสมของ

หลกัสูตรกับอุตสาหกรรมด้านท่ีเก่ียวข้อง   จุดเด่นและข้อด้อยของหลกัสูตร ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ 

 3.  การฝึกงานในหลกัสูตร ดังน้ันในช่วงท่ีอาจารย์นิเทศก์ได้ไปนิเทศนิสิตในสถานประกอบการน้ัน กมี็โอกาสพบปะ

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับพนักงานในสถานประกอบการ จึงเป็นโอกาสดีท่ีได้ทราบข้อมลูต่างๆ เก่ียวกับตัวนิสิตและ

รายละเอียดของหลกัสูตร ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลกัสูตร 

2.1  ข้อวพิากษ์ทีสํ่าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

จุดอ่อน 

 

จุดแขง็ 

 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 

 

2.2  ข้อเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1  (ถ้ามี) 

 

3.  การประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

3.1  ระบบการประเมินและการให้ช่วงคะแนนทีใ่ช้ในการประเมินการเรียนการสอน และการประเมิน 

       อืน่ ๆ ทีใ่ช้กบัการประเมินหลกัสูตร 

ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลกัสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนนิงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

1.  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดาํเนินงานหลกัสูตร 
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ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนนิงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

2.  มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี

สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

    

3.  มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 

    

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และ

รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั

ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

    

5.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

    

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดในมคอ.3 และมคอ.4 

(ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนใน

แต่ละปีการศึกษา 

    

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กล

ยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

การประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

    

8.  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 

    

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

    

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) 

ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 50 ต่อปี 

    

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิต

ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 
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ดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนนิงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

12.  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต

ใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    

13.  อ่ืน ๆ    (ระบุถา้ในสาขามีขอ้ตวับ่งช้ีมากกวา่ 12 

ขอ้) 

    

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี     

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้)     

****เกณฑก์ารประเมิน  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินดงัน้ี ตวับ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ี

ท่ี 1-5) มีผลดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจาํนวนตวับ่งช้ีท่ีมีผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 80 % ของตวับ่งช้ี

รวม โดยพิจารณาจากจาํนวนตวับ่งช้ีบงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแตล่ะปี 

*****หมายเหตุ การระบุตัวบ่งชีค้วรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคณุวฒิุสาขา/สาขาวิชาของระดับคณุวฒิุน้ัน หรือกรณีท่ี

สาขาวิชาน้ันยงัไม่มีมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา ให้ระบุตัวบ่งชีอ้ย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องการประกันคุณภาพ

ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

เกณฑ์การประเมนิ ระดบั     (ให้สาขาประเมนิจากตวับ่งช้ีและกรอกข้อมูลในตารางข้างล่างนี)้ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการจาํนวน ..... ขอ้แรก มีการดาํเนินการจาํนวน ..... ขอ้แรก มีการดาํเนินการครบทุกขอ้ 

 

 

รายงานผลการดาํเนินงานตามดชันีบ่งช้ี 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
คําอธิบายหรือ 

หลกัฐานอ้างองิ 

ตัวอย่าง 

1.  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่ง

นอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 

มี 

รายช่ืออาจารยรั์บผดิชอบหลกัสูตร

ตามมคอ. 2 

 

*******รายงานผลการดาํเนินงานจากตัวบ่งช้ี  12 ข้อ  หรือจากตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานคุณวุฒิของ

สาขาวิชาท่ีทางสกอ.กาํหนด 

สรุปผลการประเมนิ 

********สาขาวิชาสรุปผลการประเมินว่าอยู่ในเกณฑ์ใด  ผ่านตามตัวชี้วดัหรือไม่ 
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หมวดที ่7  คุณภาพของการสอน 

1. การประเมินรายวชิาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 

1.1   รายวชิาทีม่ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   

        ระบุรหัสและช่ือรายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น ประเมินโดย

นิสิต นักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏิบัติการท่ีได้ดาํเนินการไปแล้ว 

รหัสและช่ือรายวชิา 

การประเมินจาก

นิสิต นักศึกษา 
การประเมินคุณภาพ 

การสอนวธีิอืน่ 

แผนปฏิบัติทีไ่ด้ 

ดําเนินการแล้ว 

มี ไม่มี มี ไม่มี 

      

      

1.2  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

 

-สาขาวิชาระบุ- 

 

2.  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยทุธ์และวิธีการสอนท่ีใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาสาระการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีกาํหนดใน

รายวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) หมวด 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลกัสูตรประกอบ 

อย่างไรกต็ามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวมของการสอนจากข้อคิดเห็นของนิสิต นักศึกษา

เพ่ือนาํผลมาปรับกลยทุธ์และวิธีการสอนต่อไป 

 

-สาขาวิชาระบุ- 

 

2.1  สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน 
ความเห็นจากบุคคลภายนอก

ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

หรืออุปสรรค 

−ระบุ− −ระบุ− −ระบุ− 



66 

 

2.1.2 ความรู้ 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน 
ความเห็นจากบุคคลภายนอก

ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

หรืออุปสรรค 

−ระบุ− −ระบุ− −ระบุ− 

2.1.3 ทกัษะทางปัญญา 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน 
ความเห็นจากบุคคลภายนอก

ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

หรืออุปสรรค 

−ระบุ− −ระบุ− −ระบุ− 

2.1.4 ทกัษะด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน 
ความเห็นจากบุคคลภายนอก

ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

หรืออุปสรรค 

 

−ระบุ− 

 

 

 

−ระบุ− 

 

 

 

−ระบุ− 

 

 

2.1.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน 
ความเห็นจากบุคคลภายนอก

ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

หรืออุปสรรค 

 

−ระบุ− 

 

 

 

−ระบุ− 

 

 

 

−ระบุ− 

 

 

 

****หมายเหตุ   สาขาวิชาระบุตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาขาวิชาตามมคอ.2 
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2.2  แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลกัสูตร     มี             ไม่มี 

เหตุผล   สาขาระบุ เช่นการไม่มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่เน่ืองจากสาขาวชิาไม่ไดรั้บ

อาจารยใ์หม่เพิ่มในรอบปีท่ีผา่นมา     หรือถา้มีการปฐมนิเทศใหร้ะบุช่วงท่ีทาํการปฐมนิเทศ 

หากมีการปฐมนิเทศใหร้ะบุจาํนวนอาจารยใ์หม่ของสาขาวิชา 

 อาจารยใ์หม่  บรรจุปี.............   จาํนวน.....................คน 

จาํนวนอาจารยท่ี์เขา้ร่วมปฐมนิเทศ  

3.1  สรุปสาระสาํคญัในการดาํเนินการ 

 ตัวอย่าง 

• คณะมีการจัดเตรียมเอกสารแนะนาํคณะ แนะนาํหลักสูตร  การประกันคุณภาพ   แนะนาํ

การวิจัยท่ีสามารถประยกุต์ใช้ในการสอนได้ 

• สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ใหม่ เพ่ือทราบกฎเกณฑ์  ระเบียบต่างๆ  กระบวนการเรียน

การสอน  การประเมินผล 

3.2  สรุปการประเมินจากอาจารยท่ี์เขา้ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

 

−สาขาวิชาระบุ− 

 

3.3  หากไม่มีการจดัปฐมนิเทศ ใหแ้สดงเหตุผลท่ีไม่ไดด้าํเนินการ 

ตวัอยา่งเช่น  ไม่มีอาจารยบ์รรจุใหม่ 
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4.  กจิกรรมการพฒันาวชิาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

4.1  กจิกรรมทีจั่ดหรือเข้าร่วม 
จํานวนผู้เข้าร่วม 

อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 

เช่น การส่งอาจารย์ไปอบรม เพ่ือก้าวทัน

เทคโนโลยีสมยัใหม่ 
5  

การพัฒนาทักษะทางการวางแผนและบริหารของ

บุคลากรสายสนับสนุน 
 5 

การพัฒนาทางด้านภาษาของอาจารย์และบุคคลากร

สายสนับสนุน 
5 5 

หมายเหตุ    ให้ระบุกิจกรรมท่ีสถาบันฯจัดหรือ

หน่วยอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบันฯจัด จาํนวนอาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม 

  

4.2  สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ทีผู้่เข้าร่วมกจิกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วม

กจิกรรม) 

 

 

หมวดที ่ 8   

ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผู้ประเมนิอสิระ 

1.  ขอ้คิดเห็นหรือสาระท่ีไดรั้บการเสนอแนะจากผูป้ระเมิน และความเห็นของหลกัสูตร/ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

     ต่อขอ้คิดเห็นหรือสาระท่ีไดรั้บการเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระ 
ทีไ่ด้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ต่อข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ด้รับการเสนอแนะ 

ตัวอย่าง 

1.  มีการดาํเนินการจดัทาํหลกัสูตรและรายละเอียดต่างๆ 

ตาม มคอ.3 ถึง มคอ.7 เป็นไปตามกรอบมาตราฐานคุณวฒิุ

ระดบัปริญญาตรีสาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 

ตัวอย่าง 

1.  จัดการเรียนการสอน โดยมีระบบและกลไกในการบริหาร

หลกัสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวฒิุ 
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2. การนําไปดําเนินการเพือ่การวางแผนหรือปรับปรุงหลกัสูตร  

 

−สาขาระบ−ุ 

 

 

 

หมวดที ่9   แผนการดําเนินการเพือ่พฒันาหลกัสูตร 

1.  ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา  

 ระบุแผนการดาํเนินการแต่ละแผน กาํหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้ รับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน และเหตผุลท่ีไม่

สามารถดาํเนินการได้สาํเร็จ 

แผนดาํเนินการ 
วนัส้ินสุดการ 

ดาํเนินการตามแผน 
ผู้รับผดิชอบ ความสําเร็จของแผน 

ตัวอย่าง 

การปรับเนือ้หารายวิชาให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลง

ทางเทคโนโลยี 

 

ตลุาคม 2556 

 

อาจารย์............................. 

 

ได้ปรับบางเนือ้หาใน

รายวิชา…………. 

ให้มีความทันสมยั 

    

    

    

เหตุผลทีไ่ม่สามารถดาํเนินการให้แล้วเสร็จ (ถ้าม)ี 

−สาขาวิชาระบ−ุ 

 

2.  ข้อเสนอในการพฒันาหลักสูตร 

2.1  ขอ้เสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสูตร ( จาํนวนหน่วยกิต รายวชิาแกน  รายวชิาเลือก ฯ ) 

 

−สาขาวิชาระบ−ุ 

 

 

 



70 

 

2.2  ขอ้เสนอในการเปล่ียนแปลงรายวชิา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชา        การเปล่ียน  

       แปลงวธีิการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิา  ฯ) 

 

−สาขาวิชาระบ−ุ 

 

 

2.3  กิจกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

 

−สาขาวิชาระบ−ุ 

 

 

3. แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี  .................. 

 *****ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วนัท่ีคาดว่าจะส้ินสุดแผน และผู้ รับผิดชอบ 

แผนปฏบิัตกิาร วนัทีค่าดว่าจะส้ินสุดแผน ผู้รับผดิชอบ 

ตัวอย่าง 

กาํหนดส่ง มคอ.3 

 

วนัท่ี 

 

อาจารย์ทุกคน 

   

   

   

   

   

 

 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร    

1. ลายเซ็น     วนัท่ีรายงาน    

2. ลายเซ็น     วนัท่ีรายงาน    

3. ลายเซ็น     วนัท่ีรายงาน    

4. ลายเซ็น     วนัท่ีรายงาน    
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ประธานหลกัสูตร ช่ือ 

ลายเซ็น         วนัท่ีรายงาน     

 

หวัหนา้ภาควชิา ช่ือ 

ลายเซ็น         วนัท่ีรายงาน     

 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ ช่ือ 

ลายเซ็น         วนัท่ีรายงาน     

 

เห็นชอบโดยคณบดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ช่ือ 

ลายเซ็น         วนัท่ี     

 

 

เอกสารประกอบรายงาน 

1. สาํเนารายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา 

2.  สาํเนารายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 

3. วธีิการใหค้ะแนนตามกาํหนดเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการประเมิน 

4. ขอ้สรุปผลการประเมินของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาในปีท่ีประเมิน 

5. ขอ้สรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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ภาคผนวก 
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