
1 
 

คู่มือการจัดทํา 
มคอ.3 – มคอ.7 

 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2556 
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คํานํา 
 

 คู่มือการจัดทํา มคอ.3 – มคอ.7 จัดทําขึ้นจากการสังเคราะห์ข้อมูลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทํา มคอ.3 – มคอ.7 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สําหรับการจัดทํา มคอ.3 – 
มคอ.7 นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาเนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่
ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 
       ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา 
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สารบัญ 
                  หน้า 

มคอ.3            1 
มคอ.4           8 

มคอ.5           14 
มคอ.6           22 
มคอ.7           28 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  ................................................................................... 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา  
ภาษาไทย :…………………………………………………………………………... 
ภาษาอังกฤษ :…………………………………………………………………………... 

 

2. จํานวนหน่วยกิต :……บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง………………………………... 

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 
……ระบุช่ือหลักสูตร สาขาวิชา ที่ใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาที่เปิดเป็นวิชาเลือกทั่วไป ให้ใช้      

“หลายหลักสูตร”  และให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาทั่วไป หรือ วิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะ
ด้ า น  วิ ช า พื้ น ฐ า น วิ ช า ชี พ  ห รื อ  วิ ช า ชี พ  วิ ช า เ อ ก  วิ ช า เ อ ก เ ลื อ ก  
……………………………………………………… 

 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
ลําดับที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ ช่ือ-สกุล 

1.   

ฯลฯ   

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน : ระบุตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (มคอ. 2) 

……………………… 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

:……………………………………………………………… 
 

มคอ.3 
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7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)  
:……………………………………………………… 

8. สถานท่ีเรียน : ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้

ครบถ้วน 
 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด :…วันที่ปรับปรุง

จริง………………(ระบุวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)……………… 
 

หมวดท่ี  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
- รู้หลักการ................. 
- เข้าใจความหมาย............................... 
- สามารถนาํความรู้.............................ไปใช้ในการแก้ปัญหางาน................. 
- สามารถวเิคราะห์จําแนกความแตกต่างของ .......... (อาจใช้ในกรณีรายวิชาที่มีกรณีศึกษา) 

 

2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงคใ์นการพัฒนารายวิชาน้ี หรือ การเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ท่ี

เกิดขึ้น เช่น เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผล
จากงานวิจัยใหม่ ๆ ในสาขา …………………………………………………………  

 
หมวดท่ี  3  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวิชา 
…………ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.2)………………………………………………… 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงาน/การฝึกงานและการศึกษาด้วยตนเอง 
(นับจากสัปดาหท์ี่สอนจริงในแผนการสอน หมวดที่ 5 ข้อ 1) 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัต/ิงานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
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3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล 

ระบุจํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีให้คําปรึกษานอกช้ันเรียนและวิธีการสื่อสารให้
นักศึกษาได้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้า (ติดประกาศตารางให้ทราบท่ัวกัน) 

 

 

รายวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน-เวลาที่ให้
คําปรึกษา 

สถานที่หรือ
หมายเลขห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์ของ

อาจารย์ผู้สอน 

E-mail ของ
อาจารย์ผู้สอน 

รวมจํานวนช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ที่ให้

คําปรึกษา 

       

       

       

 

หมวดท่ี  4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของ มคอ.2  
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

………สรุปสั้น ๆ เท่ียวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา………… 

………ให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping  ใน มคอ.2 หมวดท่ี 4 ข้อ 3 ของรายวิชาน้ี…… 

1) [�]………………. 
2) []……………….. 
3) [   ]……………….. 
4) []……………….. 

1.2 วิธีการสอน  
………คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีสอน ท่ีจะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสิ่งท่ีเขียนไว้ในข้อ 1.1 …… 

 ดูจากท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 หมวดท่ี 4 ข้อ 2 ของรายวิชาน้ีท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ข้อ 1.1  

1.3 วิธีการประเมินผล 
…วิธีการท่ีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีเขียนไว้ในข้อ 1.1 และสัมพันธ์กับข้อ 1.2  
 ดูจากท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 หมวดท่ี 4 ข้อ 2 ของรายวิชาน้ีท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือวิธี  การสอน

ข้อ 1.2 
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2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ  
………เหมือนข้อ 1.1 ………………………………………………………………………… 

2.2 วิธีการสอน 
………เหมือนข้อ 1.2…………………………………………………………………………… 

2.3 วิธีการประเมินผล 
………เหมือนข้อ 1.3………………………………………………………………………… 

 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

………………เหมือนข้อ 1.1 ……………………………………………………………………………………………… 

3.2 วิธีการสอน 
………………เหมือนข้อ 1.2 ………………………………………………………………………………………… 

 
 

3.3 วิธีการประเมินผล 
………………เหมือนข้อ 1.3 ……………………………………………………………………………………………… 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  
……………………เหมือนข้อ 1.1 ……………………………………………………………………………… 

4.2 วิธีการสอน 
……………………เหมือนข้อ 1.2 …………………………………………………………………………………………… 

4.3 วิธีการประเมินผล 
……………………เหมือนข้อ 1.3 ………………………………………………………………………………………… 

 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
……………………เหมือนข้อ 1.1 ………………………………………………………………………………… 

5.2 วิธีการสอน 
……………………เหมือนข้อ 1.2 ………………………………………………………………………………………… 

5.3 วิธีการประเมินผล 
……………………เหมือนข้อ 1.3 ………………………………………………………………………………………… 
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หมวดท่ี  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่
หัวข้อ/

รายละเอียด 

จํานวน 
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน การสอน/ สื่อทีใ่ช้ ผู้สอน 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 สอบกลางภาค    

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16 สอบปลายภาค    

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
กําหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาหท์ี)่ 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

 

สอดคล้องกับหมวด
ท่ี 4 

สอดคล้องกับหมวดท่ี 
4 

 - คํานวณจากค่า
ถ่วงนํ้าหนักดังน้ี 
[�] = 1 
[] =0.5 
จากน้ันรวมคะแนน
ท้ังหมดเทียบเท่ากับ 
100  
- รวมคะแนนผล
การเรียนรู้ในแต่
ละด้านคิดเทียบ
เป็นร้อยละจาก
จํานวนคะแนน



6 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน 
กําหนดเวลาการ

ประเมิน (สัปดาหท์ี)่ 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
รวมทุกผลการ
เรียนรู้ 

4 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1. [�]………………. 

 
2. []……………….. 
3. [   ]……………….. 
4. []……………….. 

 
 
 
สังเกตพฤติกรรมการ
ระดมสมอง 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
 
สังเกตภาวะการเป็น
ผู้นํา 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

 
 

* ระบุผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum 
Mapping) 

 
หมวดท่ี  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสาร 
……ระบุตํารา และเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน …………………………………… 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
……ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่าง ๆ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และแหล่งอ้างอิงท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม…………… 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

………ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่าง ๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และแหล่งอ้างอิงท่ีสําคัญอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม……… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
ระบุวิธีการประเมินโดยนักศึกษา เช่น 

- นักศึกษาประเมินการสอนผ่านระบบประเมินการสอนออนไลน์ 

- เป็นรายบุคคล / กลุ่ม สนทนากบัผู้สอน 

- นักศึกษากรอกแบบสอบถามท่ีทีมผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อการประเมินรายวิชา 

- นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะผา่นเว็บบอร์ดของอาจารย์รายวิชา  

- ดู มคอ.2 หมวด 8 
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
………ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการสอน หรือ ทีมผู้สอน หรือผลการ

เรียนของนักศึกษา………………………………………………………………………… 

 

3. การปรับปรุงการสอน  
………อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/สาขาวิชา มีการกําหนดกลไกและวิธีการ

ปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
เป็นต้น ………………………………………… 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
……อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของรายวิชา เช่น   
� การตรวจสอบการให้คะแนนจากกระดาษคําตอบข้อสอบของนักศึกษา และงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

� การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา 

� การประเมินสาขาวิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก 

� การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใ้ช้บัณฑิต 

� การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละด้านของรายวิชา (ดู มคอ. 2 หมวด 5 ข้อ 2) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
……อธิบายกระบวนการในการนําข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุง

คุณภาพ……………………………………………………………… 

- ปรับปรุงรายวิชาหรือตามข้อเสนอแนะ หรือตามผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในข้อ 4 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา :  .................................................................................... 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

ภาษาไทย :…………………………………………………………………………... 
ภาษาอังกฤษ :…………………………………………………………………………... 
 

2.  จํานวนหน่วยกิตหรือจํานวนช่ัวโมง  
(ระบุ) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

(ระบุ) 
 

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

(ระบุ) 
 

5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่กําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 

ระบุตามแผนการศึกษาของหลักสูตร (มคอ. 2) 
 

6.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามคร้ังล่าสุด 

ระบุวันที่ปรับปรุงจริง (วันที่สภามหาวทิยาลัยอนุมัต)ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

มคอ.4 
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หมวดท่ี  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ระบุ) 
 

2.   วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 

  (ระบุ) 
 

หมวดท่ี  3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

สรุปสั้น ๆ เท่ียวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา………… 

………ให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping  ใน มคอ.2 หมวดท่ี 4 ข้อ 3 ของรายวิชาน้ี…… 

1) [�]………………. 
2) []……………….. 
3) [   ]……………….. 
4) []……………….. 
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ 

………คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีสอน ท่ีจะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสิ่งท่ีเขียนไว้ในข้อ 1.1 …… 

 ดูจากท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 หมวดท่ี 4 ข้อ 2 ของรายวิชาน้ีท่ีสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ข้อ 1.1  
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
…วิธีการท่ีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ีเขียนไว้ในข้อ 1.1 และสัมพันธ์กับข้อ 1.2  
 ดูจากท่ีระบุไว้ใน มคอ. 2 หมวดท่ี 4 ข้อ 2 ของรายวิชาน้ีท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์หรือวิธี  การสอน
ข้อ 1.2 

 

2. ความรู้ 

2.1 อธิบายถึงความรู้ท่ีจะได้รับ / ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
เหมือนข้อ 1.1  

2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 
เหมือนข้อ 1.2  

2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
เหมือนข้อ 1.3  
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3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีจะได้รับการพัฒนา / ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

เหมือนข้อ 1.1  
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ 

เหมือนข้อ 1.2 
    3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

เหมือนข้อ 1.3  
 

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ

รับผิดชอบท่ีควรมีการพัฒนา 
เหมือนข้อ 1.1  

4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
เหมือนข้อ 1.2 

4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
เหมือนข้อ 1.3 

 

5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีควรมี

การพัฒนา 
เหมือนข้อ 1.1 

     5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
เหมือนข้อ 1.2 

     5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
เหมือนข้อ 1.3  

 

หมวดท่ี  4  ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
…………ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.2)………………………………………………… 

 

2.  กิจกรรมของนักศึกษา 
 สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชา ในข้อ 1 
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3.  รายงานหรืองานทีน่ักศึกษาได้รับมอบหมาย 

  รายงานหรืองานทีไ่ด้รับมอบหมาย กําหนดส่ง 

  

  

  

 

4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา   
 สอดคล้องกับ มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 4.1 (มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม) 
 

5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
 (ระบุ) 
 

6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
 (ระบุ) 
 
 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
 (ระบุ) 
 

8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ    

 (ระบุ) 
 

หมวดที่  5  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

1. การกําหนดสถานที่ฝึก 
 (ระบุ) 
 

2. การเตรียมนักศึกษา 
 (ระบุ) 

- อบรมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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- จัดเตรียมคู่มือฝึกประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา 

 

3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นเิทศ 
 (ระบุ) 
 

4. การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยงในสถานที่ฝึก 
 (ระบุ) 
 

5. การจัดการความเสี่ยง 
 (ระบุ) 

 
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
 

1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
 เป็นไปตามคู่มือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัตงิานของนักศึกษา 
 เป็นไปตามคู่มือฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 

 (ระบุ) 
 

4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
 (ระบุ) 
 

5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ตกต่าง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนามสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง

เสนอต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามโดยผู้เก่ียวข้องต่อไปนี ้
(1) นักศึกษา 

   (ระบุ) 
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(2) พนักงานพีเ่ลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 
  (ระบุ) 

(3) อาจารย์ทีดู่แลกิจกรรมภาคสนาม 
  (ระบุ) 

(4) อ่ืน ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
  (ระบุ) 
 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
  (ระบุ) 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
  
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  
.................................................................................... 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

10. รหัสและช่ือรายวิชา  
 (ระบุ) 
 

11. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (ถ้ามี)   
 (ระบุ) 
 

12. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)  
 (ระบุ)  ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม 
 

13. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 
(ระบุ) 
 

14. สถานท่ีเรียน 
 (ระบุ)  ……ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้

ครบถ้วน……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.5 
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หมวดท่ี  2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

1. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ 
จํานวน ชม.  

ตามแผนการสอน 
จํานวน ชม. 
ที่สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผน 
การสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

    

    

    

    

การรายงานใน มคอ.5 ควรจะต้องทาํการสรุปทุกสัปดาหท์ีส่อนเสร็จแลว้ 

2. หัวข้อทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตาม

แผน 
นัยสําคัญของหวัข้อทีส่อนไม่

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

  เสนอแนวทางชดเชย ในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นว่าหัวข้อท่ีไม่ได้สอน
น้ัน มีนัยสําคัญ ต่อผลการเรียนรู้
รายวิชา 
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3. ประสิทธิผลของวิธสีอนทีท่าํให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุใน 

รายละเอียดรายวิชา 

ประสทิธิผล ปัญหาของการใช้วิธสีอน 
(ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะในการ
แก้ไข 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับที่เขียนใน 
มคอ.3 
ใสใ่ห้ครบตามจํานวนข้อ
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

   

ความรู้     

ทักษะทางปัญญา     

ทักษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

    

ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

 
4. ข้อเสนอการดาํเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธสีอน  
 จากปัญหาทีพ่บในข้อที่ 3 ใหร้ะบุข้อเสนอในการดําเนินการเพื่อการปรับปรุงวธิีการสอน 

ผลการเรียนรู้ ปัญหาของวิธสีอน 
(ภาพรวม) 

การปรับปรุงวิธีสอน ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณธรรม จริยธรรม    
2. ความรู้    
3. ทักษะทางปัญญา    
4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวเิคราะห์
เชิงตัวเลข การ
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ผลการเรียนรู้ ปัญหาของวิธสีอน 
(ภาพรวม) 

การปรับปรุงวิธีสอน ผู้รับผิดชอบ 

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

 

หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1. จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน    xxx คน  
(ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน) 
- ย่ืนคําร้องขอเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ  4-15 พ.ย. 2556 
- ชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

: ไม่เสียค่าปรับ     4 พ.ย. 56-2 ม.ค. 57 
: เสียค่าปรับ     3 ม.ค.-3 ก.พ. 57 

 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิน้สดุภาคการศึกษา    xxx คน 
 
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)     xxx คน 

- ไม่ติด W      4 พ.ย. 56-3 ก.พ. 57 
- ติด W      4-26 ก.พ. 57 

 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

D+   

D   

ตก (F)   

ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสทิธสิอบ (Fa)   

ตกเนื่องจากขาดสอบ (Fe)   

การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิน้สดุ (Ip)   
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ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

ไม่สมบูรณ์ (I)   

พอใจ (S)   

ไม่พอใจ (U)   

ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (W)    

 
5. ปัจจัยท่ีทําให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

- จํานวนนักศึกษาได้ระดับคะแนน เกรด A หรือ เกรด F มาก เนื่องจาก.............. 
 

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาํหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวด 5 ข้อ 2 (แผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้) 
 
 

 

       6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวด 5 ข้อ 2 

 
 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
ระบุตามท่ีกําหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวด 7 ข้อ 4-5 แล้ว
ระบุผลท่ีไดใ้นช่อง “สรุปผล” 
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หมวดท่ี  4  ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
 
1. ประเด็นดา้นทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหลง่ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถ้ามี) ผลกระทบ 

 
 

 

 

 
2. ประเดน็ดา้นการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
 
 

 

 

 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 

 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

(ระบุ)  ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
(ระบุ)   
 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น (เช่น ประเมินโดยผู้สอนร่วม) 

(ระบุ)  ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1 
(ระบุ) 
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หมวดท่ี  6  แผนการปรับปรุง 
 

1. ความก้าวหนา้ของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังที่   ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ผลการดําเนินการ 

ระบุแผนการปรับปรุงตามท่ีกําหนดใน มคอ.3 หมวดท่ี 
7 ข้อ 3, 5  
 

หากไม่ได้ดําเนินงาน หรือ ไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ระบุ
เหตุผล 

 

 
2. การดาํเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

(ระบุ)  อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษาน้ี การสอน

เสริม การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หรือ อุปกรณ์การสอนใหม่ เป็นต้น.... 
 

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ  กําหนดเวลาที่แลว้เสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

   

   

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(ระบุ) 

ผลการเรียนรู้ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
1. คุณธรรม จริยธรรม   
2. ความรู้   
3. ทักษะทางปัญญา   
4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
  

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
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ลายมือช่ือผู้รายงาน/ผู้รับรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลงช่ือ…………………………. ……………… 

(…………………………………………) 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

ลงช่ือ…………………………. ……………… 

(…………………………………………) 
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  
.................................................................................... 

 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

15. รหัสและช่ือรายวิชา  
 (ระบุ) 
 

16. หลักสูตร   
 (ระบุ) 
 

17. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 (ระบุ) 
 

18. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
  (ระบุ) 

 

หมวดท่ี 2 การดําเนินการท่ีต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

1. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี) 
รายละเอียด ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพื่อการวางแผนในอนาคต 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

มคอ.6 
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2. การเตรียมอาจารย์ทีป่รึกษา/อาจารย์นิเทศ 

รายละเอียด ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพื่อการวางแผนในอนาคต 
 
 
 

 

 

3. การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
รายละเอียด ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพื่อการวางแผนในอนาคต 

 
 
 

 

 

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  

4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานท่ีมอบหมายให้นักศึกษา 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพื่อการวางแผนในอนาคต 
 
 
 

 

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพื่อการวางแผนในอนาคต 
 
 
 

 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

การเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพื่อการวางแผนในอนาคต 
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หมวดท่ี  3  ผลการดําเนินการ 
 

1. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  XX คน 
(ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน) 
- ย่ืนคําร้องขอเรียนร่วม เรียนกรณีพิเศษ  4-15 พ.ย. 2556 

- ชําระเงินค่าบํารุงการศึกษา 

: ไม่เสียค่าปรับ     4 พ.ย. 56-2 ม.ค. 57 

: เสียค่าปรับ     3 ม.ค.-3 ก.พ. 57 

 

2. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  XX คน 
 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)      XX คน 
- ไม่ติด W      4 พ.ย. 56-3 ก.พ. 57 

- ติด W      4-26 ก.พ. 57 
 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อย
ละ 

A   

B+   

B   

C+   

C   

D+   

D   

ตก (F)   

ตกเนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ ไม่มีสทิธสิอบ (Fa)   
ตกเนื่องจากขาดสอบ (Fe)   

การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธ์ยังไม่สิน้สดุ (Ip)   
ไม่สมบูรณ์ (I)   

พอใจ (S)   
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ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อย
ละ 

ไม่พอใจ (U)   
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด (W)   

 

 
5. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
(ระบุ) 
 

หมวดท่ี  4  ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
 

1. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานท่ี
ฝึก 

(ระบุ) 
 

2. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(ระบุ) 

 

3. การเปลี่ยนแปลงท่ีจําเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) 
(ระบุ) 

 

หมวดท่ี  5  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 

1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (ให้แนบผลการสํารวจ) 
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน 

(ระบุ) 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
(ระบุ) 
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2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่
เลี้ยง 

2.1 ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน 
(ระบุ) 

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
(ระบุ) 

 

หมวดท่ี  6  แผนการปรับปรุง 
 

1. การดาํเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามคร้ังที่ผ่านมา 
(ระบุ) 
 

2. ความก้าวหนา้ของการปรับปรุงการฝึกประสบการณภ์าคสนามจากรายงานการประเมินคร้ังก่อน 

ประเด็นที่ระบุในคร้ังก่อนสาํหรับการปรับปรุง 
นอกเหนือจากข้อ 1 

ระบุความสาํเร็จ ผลกระทบในกรณีทีไ่ม่สําเร็จ 

 
ระบุตามแผนการปรับปรุงตามท่ีกําหนดใน มคอ.4   

หมวดท่ี 7 ข้อ 2   
 
 

 

 

3. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ  กําหนดเวลาที่แลว้เสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
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4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

(ระบุ) 

ผลการเรียนรู้ ข้อเสนอเพื่อการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
6. คุณธรรม จริยธรรม   
7. ความรู้   
8. ทักษะทางปัญญา   
9. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
  

10. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 

  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

ลงช่ือ…………………………. ……………… 

(…………………………………………) 

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลงช่ือ…………………………. ……………… 

(…………………………………………) 

วันท่ีรับรายงาน........................................................................... 
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รายงานผลการดาํเนินงานของหลักสูตร……………………………………….. 

ประจําปีการศึกษา.......................... 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  ................................................................................................ 

 
หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไปและลักษณะของหลักสูตร 

1. หลักสูตร  :  ................................................................................................... 
   
2. ระดับคุณวุฒ ิ  :  ................................................................................................ 
 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิ/ 
สาขาวิชา 

ปีที่สาํเร็จ 
การศึกษา 

เลขประจําตัว 
ประชาชน 

1.     

2.     
3.     
 

วันที่รายงาน ............................................................................................................................ 
ปีการศึกษาที่รายงาน ................................................................................................................ 
สถานที่ต้ัง .......ตาม มคอ.2 หมวด 1 ข้อ 10.................................................................... 
 

หมวดที่  2  ข้อมูลเชิงสถิติ 
 

1 จํานวนนักศึกษาช้ันปทีี่ 1 ทีรั่บเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน   XX คน 
   แจกแจงวิชาเอกและจํานวนให้ชัดเจน 

วิชาเอก จํานวน (คน) 
  
  
2 จํานวนนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน    XX คน 
 ข้อมูลจากการอนุมัติของสภามหาวทิยาลัย 

2.1 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร XX คน 

มคอ.7 
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2.2 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร XX คน 

2.3 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร XX คน 

2.4 จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในวิชาเอกต่างๆ (ระบุ)  XX คน 

 

วิชาเอก จํานวน (คน) 
  
  
 

3. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสาํเร็จการศึกษา 
     ร้อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษา (คน) จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่
รับเข้าในหลักสูตรของรุ่น (คน) 

ปัจจัยหลักหรือสาเหตุทาํให้
นักศึกษามีผลกระทบต่อการ

สําเร็จการศึกษา 
ก่อนกําหนดเวลา ตามกําหนดเวลา   

ตัวเลขจากข้อ 2.1 ตัวเลขจากข้อ 2.2 ตัวเลขจากข้อ 1 - พักการศึกษา 

   - ย้ายสาขาวิชา 

   - เกรดเฉลี่ยตํ่า 

   - ลงทะเบียนไม่ตามแผน 

   - อื่น ๆ 

รวมนักศึกษาสําเร็จการศึกษาจํานวน.......................คน 

นักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรร้อยละ............... 

 

4. จํานวนและร้อยละของนักศึกษาทีส่อบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

รุ่นปีท่ีเข้า 
ปีการศึกษา (จํานวนคนรับจริง) 

25… 25… 25… 25… 25… 25… 
รุ่น ... (1/25…)       
รุ่น ... (1/25…)       
รุ่น ... (1/25…)       
รุ่น ... (1/25…)       
รุ่น ... (1/25…)       
รุ่น ... (1/25…)       

ตกค้าง       
รวม       

สําเร็จการศึกษา       
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รุ่นปีท่ีเข้า 
ปีการศึกษา (จํานวนคนรับจริง) 

25… 25… 25… 25… 25… 25… 
ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนกําหนดการศึกษา 

(คํานวณจากจํานวนนักศึกษาของแต่ละรุ่น) 
      

 

5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 2   ...............% 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 3   ...............% 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีเรียนต่อช้ันปีท่ี 4   ...............% 
 

6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
- นักศึกษาไม่มีเงนิลงทะเบียน กองทุนกู้ยืมถูกระงับ ขอย้ายวิชาเอก ขอย้ายหลักสูตร

สาขาวิชา ย้ายคณะ ย้ายมหาวิทยาลัย พน้สภาพ ลาออก เสียชีวิตและอ่ืน ๆ จากปัจจัยหลักในข้อที่ 
3)  

 
7. ภาวะการได้งานทาํของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสาํเร็จการศึกษา 

วันทีส่าํรวจ...................................................... 

จํานวนแบบสอบถามทีส่่ง  ....... ฉบับ  จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ  ......  ฉบับร้อยละ
ของผู้ตอบแบสอบถาม  ......... 

การได้งานทาํ 
ได้งานทาํแลว้ ไม่ประสงค์จะทาํงาน 

ยังไม่ได้งานทํา 
ตรงสาขาที่เรียน ไม่ตรงสาขาทีเ่รียน ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จํานวน      
ร้อยละของ 
ผู้ตอบกลับ 

     

เก็บข้อมูลดบิเพื่อการทวนสอบ 
 

8. การวิเคราะห์ผลทีไ่ด ้ 

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มการได้งานทํา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน 
เศรษฐกิจและสังคม (ผลกระทบจาก AEC) เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอน
สาขาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 

- ได้งานทาํตรงสาขาน้อยกวา่เกณฑ์ สาเหตุหลักคืออะไร (ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี สังคม
เปลี่ยนค่านิยม มีคู่แข่งจากมหาวิทยาลัยอ่ืนมากข้ึน) 
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- ภาวะการได้งานสูง แสดงว่าคุณภาพของบัณฑิตรงกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต ถ้าเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืนเป็นอย่างไร 

ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต เกณฑ์ที่ต้ังไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ.................. 
ผลการสํารวจได้คะแนนร้อยละ........................... 
ผลการสํารวจบัณฑิตได้งานทําตรงสาขาอยู่ในเกณฑ์ สูงหรือตํ่า 

 

หมวดท่ี  3  การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

1. การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปทีีผ่่านมา 

มหาวทิยาลัยมีการพัฒนาหลกัสูตรเชิงบูรณาการที่ใกลเ้คียงมากข้ึนอาจทาํให้มีผลกระทบ
ต่อจํานวนผู้สมัครน้อยลง หรือผู้สอนมีไม่เพียงพอ การสนบัสนุนดา้นครุภัณฑด์า้นครุภัณฑ์การศึกษา
และวัสดุฝึก ไม่เป็นไปตามแผนทาํให้การสอนไม่ครบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น 
 

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวทิยาลัย(ถ้ามี)ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปทีีผ่่านมา 

 มหาวทิยาลัยอ่ืน ๆ เปดิสอนหลักสูตรเดียวกันหรือใกล้เคยีงมากข้ึน มีการแย่งลูกค้ามากข้ึน 
 

หมวดที่  4  ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

ช่ือรายวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
การกระจายระดับคะแนน จํานวน นศ. 

ที่ลงเรียน 
จํานวน นศ. 
ที่สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F Fa Fe Ip I S U W 

                   
                   
                   
                   
                   
                   

ปัจจัยหรือสาเหตุหลัก 
ด้านภาวะการตลาด ด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

1. งานตรงสาขามีน้อย 1. เศรษฐกิจตกตํ่า หางานยาก 1. เกิดการแข่งขันแรงงานข้ามชาติ 
2.  2. อัตราการศึกษาต่อสูง 2.  
3.  3.  3.  
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2. การวเิคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  
จําแนกแต่ละภาคการศึกษา 
รหัสและช่ือรายวิชา (ระบุ) 

ความไม่ปกติทีพ่บ (ระบุ) 

การดาํเนนิการตรวจสอบ (ระบุ) 
เหตุผลทีท่าํให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนด หรือเกณฑท์ี่ต้ังไว้ (ระบุ) 
มาตรการแก้ไขทีไ่ดด้าํเนนิการแล้ว (หากจําเป็น) (ระบุ) 
 

หมายเหตุ หากมีรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมป่กติหลายรายวิชาให้ระบุเป็นหัวข้อ 2.1 2.2…  
ตามลําดับจนครบทุกรายวิชา 

 
3. การเปดิรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

3.1 รายวิชาทีไ่ม่ได้เปดิสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ม่ได้เปดิสอน 
รหัสและชื่อรายวิชา ภาคเรียนท่ี เหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน มาตรการทดแทนท่ีได้

ดําเนินการ (ถ้ามี) 
 
 
 

 ขาดผู้สอน ลงทะเบียนน้อย 
ห้องปฏิบัติการไม่พรอ้ม 

เปิดสอนวิชาอื่นแทน เลือ่นและ
ปรับแผนเปิดรายวิชา 

 
3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 

รหัสและชื่อรายวิชา ภาคเรียน สาระหรือหัวข้อท่ีขาด สาเหตุท่ีไม่ได้สอนสาระหรือ 
หัวข้อดังกล่าว 

  ไม่ได้พานักศึกษาไปดูงาน
ภายนอกสถานท่ี 

งบประมาณไม่เพียงพอ สถาน
ประกอบการไม่พรอ้ม 

  การทดลองเรื่อง………….. ชุดทดลองเสยีหาย 

  กิจกรรมงานออกแบบระบบ
ควบคุม...... 

วิศวกรพี่เลี้ยงไม่ได้มอบหมายให้
นักศึกษาทํา 

การแก้ไขท่ีได้ดําเนินการแล้ว 
(ระบุ) 
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หมวดท่ี  5 การบริหารหลักสูตร 
 

 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน การจัดหาสิ่งสนับสนุนการสอน ครุภัณฑ์ 
วัสดุ ห้องปฏิบัติการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกร่วมกับสถาบันอ่ืน การบริหาร
องค์กร (รวบรวมจาก มคอ.5. 6 หมวด 4 ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา) 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหา 
ต่อสัมฤทธิผลตาม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

   

   
 
 

หมวดท่ี 6  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

1. การประเมินจากผู้ที่กําลังจะสาํเร็จการศึกษา (รายงานตามปีทีส่าํรวจ) 
 แบบสาํรวจต้องมีการออกแบบครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน ทีค่าดหวังให้
นักศึกษาจะได้รับตามที่ออกแบบไวใ้น มคอ.2 
 วันท่ีสํารวจ ........................................................ (แนบผลการสํารวจประกอบ) 
 

1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเหน็ของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ทีส่ําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

จุดแข็ง : 
 

 

จุดอ่อน : 

 
 

 
1.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
(ระบุ) 

2. การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 ระบุรายละเอียดการดําเนินการ ได้แก ่กระบวนการประเมิน โดยผูใ้ช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชน  
 กระบวนการประเมินอาจทําไดดั้งน้ี 
 - จัดสัมมนาผูใ้ช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน วิพากษ์และประเมิน 
 - ส่งแบบสอบถามไปยังผูใ้ช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน ประเมินจากข้อมูลย้อนกลับ 
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 - จัดเจ้าหน้าท่ีเดินทางพบผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยตรงแล้วสัมภาษณ์และประเมิน 
 

2.1 ข้อวพิากษ์ทีส่ําคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเหน็ของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ทีส่ําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

จุดแข็ง :  

จุดอ่อน :  

 
2.2 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี) 

เช่น ปรับเปลี่ยนวิธีสอน การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ 
 

3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 ระบุรายละเอียดการดําเนินการ เช่น 

ระบบการประเมินและการใหช่้วงคะแนนที่ใช้ในการประเมินการเรียนการสอน และการ
ประเมิน 
อ่ืนๆ ที่ใช้กับการประเมินหลกัสูตร 
ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

- ตัวบ่งช้ีผลการดาํเนินงาน 1-5 จะถกูประเมินทุกปี 

- มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปีใน มคอ. 2 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดาํเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดาํเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

หมายเหตุ การระบุตัวบ่งช้ีควรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิน้ัน  
หรือกรณีท่ีสาขาวิชาน้ันยังไมมี่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ให้ระบุตัวบ่งช้ีอย่างน้อยต้องสอดคล้องกับ
ตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการจํานวน ..... ข้อแรก มีการดําเนินการจํานวน ..... ข้อแรก มีการดําเนินการครบทุกข้อ 
 
 
 
 



36 
 

รายงานผลการดาํเนินงานตามดัชนีบ่งช้ี 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดาํเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 
คําอธิบายหรือ  
หลักฐานอ้างอิง 

   
- ต้องมีข้อมูลการดําเนินการในแต่ละตัวบ่งช้ีเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สําหรับการประเมินผล

จากผู้ตรวจประเมิน 
 

หมวดท่ี  7  คุณภาพการสอน 
 
1. การประเมินรายวิชาทีเ่ปดิสอนในปีทีร่ายงาน 

1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

รหัสและช่ือรายวิชา 
การประเมินจาก

นักศึกษา 
การประเมินคุณภาพ 

การสอนวิธีอ่ืน 

แผนปฏิบัตทิี่ได ้
ดําเนินการแลว้ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
(ระบุ) 
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2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนท่ีใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้

ต่าง ๆ ท่ีกําหนดในรายวิชา 

ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หมวด 8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ประกอบ  

อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวมของการสอนจากข้อคิดเห็น
ของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป 

 

2.1 สรุปข้อคดิเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหลง่ต่างๆ 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน 
ความเห็นจากบุคคลภายนอก
ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรค 

   
2.1.2 ความรู้ 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน 
ความเห็นจากบุคคลภายนอก
ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรค 

   
2.1.3 ทักษะทางปัญญา 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน ความเห็นจากบุคคลภายนอก
ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรค 

   
2.1.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน 
ความเห็นจากบุคคลภายนอก
ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรค 

   
2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน 
ความเห็นจากบุคคลภายนอก
ต่อสัมฤทธิผลของการสอน 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรค 

   
2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

(ระบุ) 
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3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  �  มี  �  ไม่มี 

จํานวน ..... คน 
3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

หลักการสอน วิธีสอน การวัดและประเมินผล 
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

(ระบุ) 
3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลท่ีไม่ได้ดําเนินการ (ถ้ามี) 

(ระบุ) 
 

4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน 

4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม (กิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดหรือหน่วยงานภายนอกจัด) 

กิจกรรม 
จํานวนผู้เข้าร่วม 

อาจารย์ 
บุคลากร 

สายสนับสนนุ 
 
 

 

  

4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม) 

(ระบุ) 
 

หมวดท่ี  8  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
 

ผู้ประเมินอิสระ หมายถึง 

1) นักศึกษาและบัณฑิต 

2) ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือ ผู้ประเมินภายนอก 

3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีสว่นได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
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1. ข้อคิดเหน็หรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเหน็ของหลักสูตร/ 
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ด้รับการเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการ
เสนอแนะ 

จากผู้ประเมิน 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตรต่อข้อคิดเห็น 
หรือสาระทีไ่ด้รับการเสนอแนะ 

 
 
 

 

 

2. การนาํไปดาํเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

(ระบุ) 
 

หมวดท่ี  9  แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
1. ความก้าวหนา้ของการดาํเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีี่ผ่านมา 

แผนดําเนินการ 
วันสิ้นสุดการ 

ดําเนินการตามแผน 
ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

    

    

    

    

    

    

เหตุผลทีไ่ม่สามารถดาํเนินการให้แล้วเสร็จ (ถ้ามี) 
(ระบุ) 
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2. ข้อเสนอในการพฒันาหลักสูตร 

 2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร ( จํานวนหน่วยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ ) 

ระบุปัญหาและสาเหตุที่ต้องปรับปรุง รายละเอียดข้อเสนอในการปรับปรุง 

2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

ระบุปัญหาและสาเหตุที่ต้องปรับปรุง รายละเอียดข้อเสนอในการปรับปรุง 

การเปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชา การเปลี่ยนแปลงการเพ่ิมหรือลดเนื้อหารายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิผลรายวิชา จํานวนหน่วยกิตมากหรือน้อยไป 
ปรับปรุงการทํา (C-Mapping) 

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

(ระบุ) 

3. แผนปฏบัิติการใหม่สําหรับปี ............. 
แผนปฏิบัติการ วันทีค่าดวา่จะสิ้นสดุแผน ผู้รับผิดชอบ 
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เห็นชอบโดย 
ลงช่ือ…………………………. ……………… 

(นายธวัชชัย  ศุภวิทิตพัฒนา) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ...............................................................  ลายมือช่ือ : .............. วันที่รายงาน :........................ 
2. ...............................................................  ลายมือช่ือ : .............. วันที่รายงาน :........................ 
3. ...............................................................  ลายมือช่ือ : ............... วันที่รายงาน :........................ 
4. ...............................................................  ลายมือช่ือ : ............... วันที่รายงาน :........................ 
5. ...............................................................  ลายมือช่ือ : ............... วันที่รายงาน :........................ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

เอกสาร
ประกอบการรายงาน เช่น 

-  สําเนารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
- สําเนารายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) 
- วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน 
- ข้อสรุปผลการประเมินของนักศึกษาในหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาในปีท่ีประเมิน 
- ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปีท่ีประเมิน  

ประธานหลักสูตร 
ลงช่ือ…………………………. ……………… 

(…………………………………………) 

เห็นชอบโดย 
ลงช่ือ…………………………. ……………… 

(…………………………………………) 

หัวหน้าสาขาวิชา......................................... 
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- ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ราชภัฏพิบูลสงคราม, มหาวิทยาลัย. 2556. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสู่แนวปฏิบัติ (การจัดทํา มคอ.3-7)    
รุ่นที่ 2. พิษณุโลก: งานส่งเสริมวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม. 


