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สวนท่ี 1 
สรุปสาระสําคญัของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
1. แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู เรียนเปนสําคัญตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีมาตราที่
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี ้

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอง
สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังนี้ (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหคิดได คิดเปนทํา
เปนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยม ที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา (5) สงเสริมสนับสนุนใหครูสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู
ทั้งนี้ครูและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน  จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตางๆ (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความ
รวมมือกับบิดามารดาผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ 
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มาตรา 26 ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ
ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและรูปแบบ
การศึกษา 

มาตรา 28 หลักสูตรสถานศึกษาตางๆ รวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับ
บุคคลพิการ ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับ 
โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพสาระของหลักสูตร
ทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งดานความรู ความคิด 
ความสามารถ  ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สําหรับหลักสูตรการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่งและวรรคสองแลว ยังมีความมุงหมาย
เฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูง และดานการคนควาวิจัย เพื่อพัฒนาองคความรูและ
พัฒนาทางสังคม 

การปฏิรูปการศึกษาที่สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2543) ไดสรุปลักษณะกระบวนการจัดการเรียนรู
ในสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไวดังนี้ 

1) มีการจัดเนื้อหาที่สอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 
2) ใหมีการเรียนรูจากประสบการณและฝกนิสัยรักการอาน 
3) จัดใหมีการฝกทักษะกระบวนการและการจัดการ 
4) มีการผสมผสานเนื้อหาสาระดานตางๆ อยางสมดุล 
5) จัดการสงเสริมบรรยากาศการเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและรอบรู 
6) จัดใหมีการเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ และใหชุมชนมีสวนรวมจัด 
     การเรียนรู  
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2. หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนการจัดการเรียนการสอนที่

เนนใหผูเรียนไดรับประโยชนสูงสุด จากการที่ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันทั้งดาน
ความตองการ  ความสนใจความถนัด และทักษะพื้นฐานที่จะใชในการเรียนรูไดแก 
ความสามารถในการฟง พูด อาน เขียน ระดับสติปญญา ความสามารถทางสมองและการ
แสดงผลการเรียนรูที่แตกตางกัน ผูสอนจําเปนตองมีการจัดการเรียนการสอนที่แตกตาง
กันตามลักษณะของผูเรียนแตละคน เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนากระบวน การคิด วิเคราะห 
ศึกษา คนควา ทดลอง และแสวงหาความรูดวยตนเองตามความถนัด ความสนใจดวย
วิธีการ กระบวนการ และใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งในและนอกหองเรียนทั้งนี้
เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุดตามศักยภาพของแตละคน   

หลักการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะตองมีการจัดบรรยากาศ
ในการเรียนที่สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน ดังนี้    

1) บรรยากาศการเรียนที่จะกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรน เกิดกระบวนการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ โดยผูเรียนมีโอกาสในการเลือก ตัดสินใจและแกปญหาดวย
ตนเอง มีการแสดงความคิดเห็นในกลุม ผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในหองเรียน 
ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูไดดีเมื่อมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  

2) บรรยากาศของการเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและคนพบศักยภาพของ
ตัวเอง โดยผูสอนจัดสภาพการเรียนการสอนใหผูเรียนมีอิสระ ในการเลือกกิจกรรมตาม
ความตองการของตนเองและกิจกรรมนั้นจะตองมีจุดมุงหมายที่เหมาะสมกับการสงเสริม
ใหเกิดการเรียนรู   

3) บรรยากาศของการเรียนที่ผูเรียนไดพัฒนาตนเอง โดยผูสอนจัดสภาพการ
เรียนการสอนใหผู เรียนมีการประเมินผลตนเองในขณะที่ เรียนเพื่อใหผู เรียนรูถึง
พัฒนาการของตนเอง 
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ตัวบงชี้ท่ีสําคัญในการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แบงออกเปน                                  
1) ตัวบงชี้ดานผูสอน เชน ผูสอนวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ผูสอนจัดทํา

แผนการสอนที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ผูสอนจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
สรางสรรค ผูสอนจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนมีการแกปญหาคนพบความรูและสราง
ความรูเอง  ผูสอนใชทักษะกระบวนการกลุมผูสอนใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน 
ผูสอนใชส่ือและแหลงเรียนรูหลายรูปแบบ ผูสอนใชแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเชื่อม
ประสบการณจากชีวิตจริง ผูสอนสรางบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูผูสอนสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการของผูเรียนอยางตอเนื่อง ผูสอนมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับผูเรียนและครอบคลุมทั้งทักษะ กระบวนการ ขีดความสามารถ ศักยภาพของผูเรียน 
และผลผลิตจากเรียนรูตามสภาพจริง ผูสอนพัฒนาใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันได ฯลฯ 

2) ตัวบงชี้ดานผูเรียน เชน ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานกระบวนการคิดและ
กระบวนการกลุมผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน ผูเรียนฝกปฏิบัติจน
คนพบความถนัดและวิธีการของตนเอง   ผูเรียนเลือกทํากิจกรรมตามความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของตนเอง ผูเรียนทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกลุม  
ผูเรียนไดฝกคน รวบรวมขอมูลและสรางสรรคความรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชได ผูเรียนฝกประเมิน ปรับปรุงตนเอง ฯลฯ  
 
3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคญั  

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับการอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มุง เนนการพัฒนาความรู  และทักษะทางวิชาชีพ   ทักษะชีวิต  และทักษะสังคม                  
มีหลากหลายรูปแบบ  ตัวอยาง เชน 

3.1 การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-Based Learning) เปนรูปแบบการเรียน
การสอนที่ใหผูเรียนควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู 
กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคาํแนะนาํเปนการ
สงเสริมใหเกิดการแกปญหามากกวาการจําเนื้อหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางาน
เปนกลุมและพัฒนาทักษะทางสังคมซึ่งวิธีการนี้จะทําไดดีในการจัดการเรียนการสอน
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ระดับอุดมศึกษาเพราะผูเรียน มีระดับความสามารถทาง การคิดและการดําเนินการดวย
ตนเองไดดี เงื่อนไขที่ทําใหเกิดการเรียนรู ประกอบดวย ความรูเดิมของผูเรียนทําใหเกิด
ความเขาใจขอมูลใหมได การจัดสถานการณที่เหมือนจริง สงเสริมการแสดงออกและ
การนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนโดยใชปญหาเปนหลักผูเรียนจะ
ไดเรียนดวยกันเปนกลุมๆ ละประมาณ 6 - 8 คน มีการอภิปราย และคนควาหาความรู
ดวยกัน  

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย (1) ระบุประเด็นปญหา (2) 
วิเคราะหประเด็นปญหา (3) ตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับปญหานั้นๆ (4) ทดสอบสมมุติฐานและ
จัดลําดับความสําคัญ (5) กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู (6) รวบรวมขอมูลจากแหลง
ตางๆ (7) สังเคราะหขอมูลใหมที่ได พรอมทั้งทดสอบ (8) สรุปผลการเรียนรูและ
หลักการที่ไดจากการศึกษาปญหา 

3.2 การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) เปนรูปแบบการเรียนการสอน
ที่ใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูและความสนใจในการเรียนรูแตกตางกันผูสอน
จําเปนตองใชเทคนิคหลายวิธี  เพื่อชวยใหการจัดการเรียนในกลุมใหญสามารถ
ตอบสนองผูเรียนแตละคนที่แตกตางกันได เชน (1) เทคนิค Concept Mapping ที่มี
หลักการในการใชตรวจสอบความคิดของผูเรียนวาคิดอะไร เขาใจสิ่งที่เรียนอยางไรแลว
แสดงออกมาเปนกราฟก (2) เทคนิค Learning Contracts คือ สัญญาที่ผูเรียนกับผูสอน
รวมกันกําหนดเพื่อใชเปนหลักยึดในการเรียนวาจะเรียนอะไร อยางไร และใชเกณฑ
อะไรประเมิน (3) เทคนิค Know –Want-Learned ใชเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม
ผสมผสานกับการใช Mapping  ความรูเดิมใหผูเรียนไปศึกษาคนควาดวยตนเองมา
นําเสนอหนาชั้น ( 4) เทคนิคกระบวนการกลุม (Group Process) เปนการเรียนที่ทําให
ผูเรียนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันเพื่อใหบรรลุจุดประสงคเดียวกัน  

3.3 การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivism) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่
ใหผูเรียน เปนผูสรางความรู โดยการอาศัยประสบการณแหงชีวิตที่ไดรับเพื่อคนหาความ
จริงโดยมีรากฐานจากทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาที่หลากหลาย ซ่ึงนักทฤษฎี
สรรคนิยมไดประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและปรัชญาการศึกษาดังกลาวในรูปแบบและ
มุมมองใหม แบงออกเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมที่เนนกระบวนการรูคิดในตัวบุคคล เปน
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กลุมที่เนนการเรียนรูของมนุษยเปนรายบุคคล โดยมีความเชื่อวามนุษยแตละคนรูวิธี
เรียนและรูวิธีคิดเพื่อสรางองคความรูดวยตนเอง (2) กลุมที่เนนการสรางความรูโดยอาศยั
ปฏิสัมพันธ เปนกลุมที่เนนวาความรูคือผลผลิตทางสังคม ความรูตองสัมพันธกับชุมชน  
ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตรมีผลตอการเรียนรู ดังนั้นผูสอนมีบทบาท
เปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู 

ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนประกอบดวย (1)  ผูสอนบอกใหผูเรียนทราบถึง
เนื้อหาที่จะเรียน (2) ผูสอนใหผูเรียนระดมพลังสมองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียน (3) ผูสอนจัดกิจกรรมใหผูเรียนปฏิบัติเพื่อสรางองคความรูใหมที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่
เรียน (4) ผูสอนใหผูเรียนนําองคความรูที่สรางขึ้นมาไปใชในสถานการณที่กําหนดให 
(5) ผูสอนใหผูเรียนสรุปองคความรูที่เกิดขึ้น 

3.4 การเรียนรูจากการสอนแบบ เอสไอ พี เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่ให
ผูเรียนฝกทักษะทางการสอนโดยใชกับผูเรียนระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาการศึกษาใหมี
ความรูความเขาใจและความ สามารถเกี่ยวกับทักษะการสอน ผลที่เกิดกับผูเรียนทางตรง
คือการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะทางการสอน และผลทางออมคือการสราง
ความรูดวยตนเอง ความรวมมือในการเรียนรูและความพึงพอใจในการเรียนรูวิธีการที่ใช
ในการสอน การจัดการเรียนการสอนประกอบดวยการทดลองฝกปฏิบัติจริงอยางเขมขน
ตอเนื่องและเปนระบบ โดยการสอนแบบจุลภาคใหผูเรียนทุกคนมีบทบาทในการฝก
ทดลองตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการฝก 

ขั้นตอนการสอน คือ ขั้นความรูความเขาใจ ขั้นสํารวจ วิเคราะหและ
ออกแบบการฝกทักษะ ขั้นฝกทักษะ ขั้นประเมินผล ในขณะที่ผูเรียนฝกทดลองทักษะ
การสอนนั้น ผูสอนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิดสิ่งที่จะทําใหการฝกเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพคือความพรอมของระบบสนับสนุน ไดแก หองปฏิบัติการสอน ส่ือการ
สอน เครื่องมือและโสตทัศนูปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.5 การเรียนรูแบบแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study) เปนรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ใหผูเรียน ศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการ
สอนแบบสืบคน การเรียนแบบคนพบ การเรียนแบบแกปญหา การเรียนรูเชิงประสบการณ 
การเรียนการสอนแบบนี้ใชในการเรียนรูทั้งที่เปนรายบุคคล และกระบวนการกลุม 
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3.6 การเรียนรูจากการทํางาน (Work-Based Learning) เปนรูปแบบการเรียนการ
สอนที่สงเสริมผูเรียนใหเกิดพัฒนาการทุกดาน ไมวาจะเปนการเรียนรูเนื้อหาสาระการ
ฝกปฏิบัติจริง ฝกฝนทักษะ ทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ การพัฒนาทักษะ โดย
สถาบันการศึกษารวมมือกับภาค อุตสาหกรรมหรือผูใชบัณฑิตรับผิดชอบการจัดการ
เรียนการสอนรวมกันตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงค   การกําหนดเนื้อหากิจกรรม และ
วิธีการประเมิน 

3.7 การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research–Based Learning) 
เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่เนนการวิจัย ผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเองเปนการ
พัฒนากระบวนการแสวงหาความรูและทดสอบความสามารถทางการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบงไดเปน  (1) การสอนโดยใชวิธีวิจัยเปนวิธีการสอน
โดยผูเรียนรวมทําโครงการวิจัยกับอาจารย (2) การสอนโดยผูเรียนศึกษางานวิจัยของ
อาจารยและของนักวิจัยที่มีช่ือเสียงและ(3)การสอนโดยใชผลการวิจัยประกอบการสอน 

3.8 การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-Based 
Approach)  เปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนไดสรางสรรคความรู
ความคิดดวยตนเองดวยการแสวงหารวบรวม ทําความเขาใจ สรุป วิเคราะหและ
สังเคราะหจากการศึกษาดวยตนเอง วิธีการเริ่มจากทําความเขาใจกับผูเรียนใหเขาใจ
วัตถุประสงค  จากนั้นทําความเขาใจในเนื้อหาและประเด็นหลักๆ  ของรายวิชา 
มอบหมายใหผูเรียนไปศึกษาวิเคราะหเอกสาร แนวคิดตามประเด็นที่กําหนด แลวให
ผู เ รียนพัฒนาแนวคิดในประเด็นตางๆแยกทีละประเด็นโดยใหผู เ รียนกลั่นกรอง 
วิเคราะหเจาะลึก จนตกผลึกทางความคิดเปนของตนเอง และเขียนประเด็นเหลานั้นเปน
ผลงานนําเสนอใหกลุมวิเคราะหวจิารณ 
 
4.   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

การจัดกิ จกรรมการ เรี ยนการสอนมุ ง เนนให ผู เ รี ยนไดคิ ดวิ เ คราะห 
วิพากษวิจารณ  แกปญหาเปนผูเรียนไดเรียนอยางมีสวนรวม ซ่ึงจะทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูมากกวาการใหผูเรียนฟงบรรยายตลอดบทเรียน ผูสอนตองวิเคราะหภารกิจในการสอน 
วาจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไรผูเรียนจึงจะเขาใจความหมายของสิง่ทีจ่ะเรยีน ผูสอน
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ใหขอมูลเบื้องตน และแนะแนวทาง เนนใหผูเรียนไดทํากิจกรรม เชน อภิปรายกลุมยอย 
ศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรู ระดมความคิด จัดทําโครงการ ผลิตผลงาน และการ
แกปญหา    

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สรุปไดดังนี้ 
4.1 Construct หมายถึง การสรางความรูตามแนวคิดของ Constructivism เปน

กิจกรรมที่ผูเรียนไดคนพบองคความรูใหมดวยตนเอง โดยมีความเชื่อวาความรูเปนสิ่งที่
มนุษยสรางขึ้นดวยตนเองสามารถ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไดอาศัยกระบวนการพัฒนา     

การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนมีโอกาสไดรับขอมูลประสบการณใหมๆ 
และมีโอกาสไดใชกระบวนการคิด กล่ันกรองขอมูล ทําความเขาใจขอมูลเชื่อมโยงขอมูล
ความรูใหมกับความรูเดิม และสรางความหมายขอมูลความรูดวยตนเอง กระบวนการ
สรางสรรคความรูนี้ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอตนเองอันจะสงผลถึง
ความเขาใจและการคงความรูนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนของผูเรียนประกอบดวย 
(1) การทบทวนความรูเดิม (2) การแสวงหารวบรวมขอมูล (3) การศึกษาทําความเขาใจ
และสรางความหมายขอมูลโดยใชกระบวนการคิดวิเคราะห (4) สรุปและจัดระเบียบ
โครงสรางความรู (5) การใหแสดงออกในสิ่งที่ไดเรียนรูดวยวิธีการตางๆ 

4.2 Active  Learning เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง 
เชน การคิด คนควา ทดลอง รายงาน ทําโครงการ สัมภาษณ  แกปญหา ฯลฯ  ทําใหเกิด
การเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนทําหนาที่เตรียมการจัดบรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อ หรือส่ิง
เราเสริมแรง ใหคําปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน  

4.3 Resource เปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆ ที่
หลากหลายทั้งบุคคลและเครื่องมือทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน ผูเรียนไดสัมผัส
และสัมพันธ กับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนมนุษย ธรรมชาติและเทคโนโลยี  

4.4 Thinking เปนกิจกรรมที่สงเสริมกระบวนการคิดผูเรียนไดฝกวิธีคิดในหลาย
ลักษณะ เชน คิดเปนระบบ คิดอยางมีเหตุผล  คิดหลากหลาย คิดลึกซึ้ง เปนตน การฝกให
ผูเรียนไดใชทักษะการคิดจะทําใหผูเรียนคิดเปน แกปญหาเปน มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นออกไดอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
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4.5 Participation เปนกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดงาน 
วางเปาหมายรวมกันและมีโอกาสเลือกทํางานหรือศึกษาคนควาในเรื่องที่ตรงกับความ
ถนัดความสามารถและความสนใจ ของตนเอง ทําใหผูเรียนเรียนดวยความกระตือรือรน
มองเห็นคุณคาของสิ่งที่เรียนและสามารถประยุกตความรูนําไปใชประโยชนในชีวิตจริง 

4.6 Individualization เปนกิจกรรมที่ผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนในความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน มุงใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพตนเอง โดยมีความ
เชื่อมั่นผูเรียนทุกคนมีความสามารถ ในการเรียนรูไดและมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน 

4.7 Application หมายถึงการนําความรูที่ไดเรียนรูไปประยุกตใช ซ่ึงจะชวยให
ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียน และชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มเติมขึ้น
เร่ือยๆ เปนกิจกรรมที่เอื้ออํานวยใหเกิดการประยุกตใชความรูเปดโอกาสใหผูเรียนได
กระทําสิ่งตางๆ คือ (1) ไดนําความรูไปใชในสถานการณอ่ืนๆ ที่หลากหลาย หรือ (2) ได
ฝกฝนพฤติกรรมการเรียนรูจนเกิดความชํานาญ โดยการจัดสถานการณ แบบฝกหัด หรือ
โจทยปญหาใหผูเรียนไดลงมือกระทํา เพื่อใหเกิดความมั่นใจและความชํานาญในการที่
จะนําเอาความรูนั้นมาใชเปนประจําในชีวิตจริง 

4.8 Brainstorming เปนกิจกรรมที่ผูสอนใหความสําคัญแกผูเรียนโดยใหผูเรียนมี
สวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ความคิดสรางสรรค การแกปญหา ผูเรียนมีบทบาท
ในแสดงความคิดเห็นอยางหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว 

4.9 Group Discussion เปนกิจกรรมที่เนนพฤติกรรมใหผูเรียนมีกระบวนการกลุม  
การวางแผนการแกปญหา การตัดสินใจ ความคิดสรางสรรค การสื่อสาร การสราง
บรรยากาศการเรียนรู โดยที่ผูเรียนมีบทบาทในฐานะผูนํากลุมหรือสมาชิกกลุมในการ
สรางผลงานของกลุม 

4.10 Class Discussion เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นการวิเคราะห   การสื่อความหมาย ความคิดริเริ่มสรางสรรค การสรุปความ โดยที่
ผูเรียนมีสวนรวมในการสรางความรู  
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4.11 Tutorial Group เปนกิจกรรมที่ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนไปศึกษามากอน โดย
ใชกระบวนการวิเคราะห และสังเคราะหในการแกไขปญหา โดยผูสอนเปนผูแนะ กํากับ 
ควบคุม และตรวจสอบ เนนใหผูเรียนมีบทบาทในการทบทวนจากกลุมหรือเรียน
เพิ่มเติม 
 
5. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับการจัดการเรียนรูโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ จะตองประเมินผูเรียนตามสภาพจริงโดยการใชวิธีการประเมินผูเรียน
หลายวิธีควบคูไปกับกระบวนการเร ียนการสอนเนนการประเมินพฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเรียน และการพัฒนาจุดเดนของผูเรียน ซ่ึงจุดประสงคการประเมินคือ
ประเมินคุณภาพผลงานของผูเรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรูหลายๆ ดาน อาทิเชน 
ประเมินดานความคิดเนนความคิดวิเคราะห ดานสังเคราะห และดานความคิดสรางสรรค 
โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง  

การประเมินตามสภาพจริงมีลักษณะดังนี้ 
1) เนนใหผูเรียนแสดงพฤติกรรมเพื่อสะทอนถึงความรูความสามารถ 
2) หาจดุเดนของผูเรียนเพื่อสงเสริมความรู ความสามารถของผูเรียนใหเต็ม

ศักยภาพ 
3) เนนการประเมินทกัษะการคิดที่ซับซอนในการทํา งาน 
4) เนนการประเมินที่สอดคลองกับความเปนจริง ความสามารถในการแกปญหา  
5) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกในการรวมกิจกรรม  

 6) เนนการประเมินตนเองของผูเรียน  
7) ใชการประเมินหลากหลายวิธี เชน การสังเกต การสัมภาษณ ผลงาน เปนตน 

เพื่อใหไดขอมูลของผูเรียนที่แทจริง โดยเก็บขอมูลระหวางการปฏิบัติงาน 
8) ประเมิน ผลใหสัมพันธไปกับการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากพัฒนาการ

ของผูเรียนความประพฤติ สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการทดสอบควบคูกันไปตาม
ความเหมาะสมโดยเปนการประเมินที่เนนใหผูเรียนรูจักพัฒนาตนเอง 
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เครื่องมือที่ใชประเมิน เชน  
1) แฟมสะสมงาน เปนการรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์

ความสามารถ  หรือความถนัดของผูเรียน อยางเปนระบบ 
2) แบบบันทึกขอมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน การรวมกิจกรรม เปนตน 
3) แบบสังเกต เปนการสังเกตพฤติกรรมการรวมกิจกรรมในสถานการณ

ตางๆ 
4) แบบตรวจสอบรายการ  
5) แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 
6) แบบสัมภาษณ เปน การสัมภาษณความคิดเห็น  
7) แบบทดสอบ เปนการวัดความรู ความเขาใจ 
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สวนท่ี 2 
  ขั้นตอนการปฏิบตัิงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

 
1. ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

1.1 การพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เนนหลักสูตรที่ทันสมัยตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต และเหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

1.2 การพัฒนาอาจารย มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารยทั้ง
อาจารยใหมและอาจารยเกา ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาดาน
ทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการสอน 

1.3 การจัดหาแหลงการเรียนรู มหาวิทยาลัยมีการจัดแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
ไวใหบริการ ทั้งอาจารยและนักศึกษา เชน สํานักวิทยบริการ หองสมุด หองคอมพิวเตอร 
และหองปฏิบัติการหลากหลายสาขาวิชา ฯลฯ 

1.4 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน โดยมีการจัดอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่องและมีการกําหนด
มาตรการใหอาจารยทําวิจัยในชั้นเรียน  

1.5 การจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช รวมทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เชน คอมพิวเตอรชวยสอน 
e-learning  e-book ฯลฯ ไวใหพรอมสําหรับบริการแกอาจารย   และจัดหาคอมพิวเตอร
แบบพกพาใหกับนักศึกษา   

1.6 การจัดวางระบบการประเมินประสิทธิภาพการสอน online โดยใหนักศึกษา
ประเมินการสอนของอาจารยทุกคน ในทุกรายวิชา ของทุกภาคการศึกษา เพื่อใหอาจารย
นําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

1.7 การจัดวางระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอน (อาจารยประเมิน
ตนเอง) online โดยใหอาจารยทุกคนประเมินการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาของ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อใหอาจารยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาและสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 
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วิเคราะหศักยภาพผูเรียนรายบุคคล 
(แบบ ว. 1) 

นําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมา 
     ออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลการเรียนรู 
และนํามาปรับปรุง 

ประเมินการจัดการเรียนการสอน 
(อาจารยประเมินตนเอง แบบ ป.1)  

และ ประเมินประสทิธิภาพการสอน 
(นักศึกษาประเมิน  แบบ ป.2) 

จัดการเรียนการสอนที่เนน 
ผูเรียนเปนสําคัญตามศักยภาพผูเรียน 

นําผลการประเมินมาปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอน 

 ( แบบ ปป.1 และแบบ ปป.2) 
 

จัดทําแผน/แนวการสอน 

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
(ตัวอยาง แบบ ปสส. 1 - 4) 

 

จัดทํารายละเอียดรายวิชา 
(แบบ มคอ. 3 / แบบ มคอ. 4) 

2.  ขั้นตอนการปฏิบัตงิานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย 

จัดทํารายงาน 
ผลการดําเนินการของรายวิชา 

(แบบ มคอ. 5 และ แบบ มคอ. 6) 
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3. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) 

3.1 รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแตละราย วิชา เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลอง และเปนไปตามที่วางแผน
ไวในรายละเอียดของหลักสูตร  ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะ
ตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายของรายวิชามีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน  
วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่
นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง 

3.2 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม 
หรือสหกิจศึกษา ซ่ึงจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึง วัตถุประสงค และรายละเอยีด
ของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับ
จากการออกฝกมีการกําหนดกระบวนการ หรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆ 
ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จ ตาม
จุดมุงหมาย  รวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา  และการประเมินการ
ดําเนินการตามราย ละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

3.3 อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  ทุกรายวิชา
ในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขออยางนอย
ตาม แบบ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา  และแบบ มคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม จัดสงใหผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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4.  การจัดทําแผน/แนวการสอน 
แผนการสอนหรือแนวการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู เปนการกําหนด

ขั้นตอนไวลวงหนากอนสอนจริง ขั้นตอนดังกลาวระบุถึง วัตถุประสงค เนื้อหาสาระของ
บทเรียน วิธีการ และกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือหรือเครื่องมือที่ใช และวิธีการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอนอยางชัดเจน โดยตองจัดทําใหสอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเปนตามหลักการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

องคประกอบหลักของแผนการสอน 
1) จุดประสงครายวิชา คือ ส่ิงที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน การกําหนด

จุดประสงคในการเรียนการสอนนั้น จะชวยทําใหเลือกสื่อและวิธีการสอนไดถูกตองชวย
ในการจัดลําดับกิจกรรมการเรียนการสอน สรางประสบการณการเรียนรูเพื่อใหบรรลุตาม
จุดประสงค และชวยในการประเมินผูเรียนไดอยางถูกตอง การกําหนดจุดประสงคควร
ประกอบดวย (1) การกระทํา เปนสิ่งที่คาดหวังวาผูเรียนจะสามารถกระทําอะไรไดบาง
ภายหลังจากการเรียนแลว (2) เงื่อนไขเปนขอจํากัดหรือเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นโดยรวมอยู
ภายใตการกระทํานั้น (3) เกณฑ เปนการตัดสินการกระทํานั้นวาเปนไปตามที่กําหนดไว
หรือไม  

การกําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมประกอบดวยองคประกอบตางๆดังนี้       
 พุทธิพิสัย เปนวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพื่อวัดการเรียนรูของผูเรียนเกี่ยวกับความรู ความ
เขาใจ สติปญญา และการพัฒนา เปนตน  

ระดับของพุทธิพิสัย แบงเปน (1) ความรูความจํา (2) ความเขาใจ (3) การนําไปใช 
(4) การวิเคราะห  (5) การสังเคราะห (6) การประเมินคา 

จิตพิสัย เปนวัตถุประสงคทางดานความคิด ทัศนคติ ความรูสึกคานิยมและการ
เสริมสรางทางปญญา โดยเนนคุณธรรม และจิตใจ   

ระดับของจิตพิสัย แบงเปน (1) ขั้นรับรู (2) ขั้นตอบสนอง (3) ขั้นเห็นคุณคา (4) 
ขั้นจัดระบบ  (5) ขั้นสรางคุณลักษณะจากคานิยม 

ทักษะพิสัย เปนวัตถุประสงคเกี่ยวกับการกระทํา การแสดงออก หรือการ
ปฏิบัติการตอบสนองระดับของทักษะพิสัย  แบงเปน (1) การเคลื่อนไหวสะทอนกลับ



 - 20 -

ความสามารถภายในสะทอนกลับ (2) การเคลื่อนไหวพื้นฐานเบื้องตน (3) สมรรถภาพ
ในการรับรู (4) สมรรถภาพทางกาย (5) การเคลื่อนไหวที่เปนทักษะ (6) การสื่อสารที่ไม
ออมคอม 

2)  การเรียนการสอน  คือ  กระบวนการที่ จะทํ าใหบรรลุวัตถุประสงค 
ประกอบดวย 

เนื้อหาสาระ จะตองสอดคลองกับจุดประสงครายวิชา นอกจากนี้เนื้อหาสาระ
ยังเปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู การเลือกเนื้อหาสาระที่จะนํามา
สอนนั้นจําเปนตองคํานึงถึงความยากงายใหพอเหมาะกับความสามารถของผูเรียน  และ
จะตองใหมีความตอเนื่องกับความรูพื้นฐานเดิมของผูเรียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน จัดขึ้นเพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคเทคนิคและวิธีสอนตองเหมาะสมกับจุดประสงค เนื้อหา รวมทั้งความสามารถ
ความสนใจและวิธีเรียนของผูเรียน 

ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณและวิธีการซึ่งถูกนํามาใชในการ
เรียนการสอนเพื่อเปนตัวกลางในการนําสงหรือถายทอดความรู ทักษะและเจตคติ จาก
ผูสอนหรือแหลงความรูไปยังผู เ รียนชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอน
ที่ตั้งไว 

ประเภทของสื่อการสอน  สมาคมเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา จําแนก
ประเภทของสื่อการสอนเปน 3 ประเภท ดังนี้ (1) ส่ือการสอนประเภทวัสดุ (Software or 
Material) เปนสิ่งที่ไดรับการบรรจุเนื้อหาสาระ เร่ืองราว หรือความรูไว ในลักษณะตางๆ 
เชน สไลด  หนังสือ แผนเสียง เทปเสียง ส่ือประเภทวัสดุสามารถจําแนกออกไดอีก 2 
ชนิด คือ ส่ือการสอนที่เปนวัสดุที่ตองอาศัยเครื่องมือ หรืออุปกรณจึงจะสามารถนําเสนอ
เรื่องราวความรูสาระไปยังผูเรียนไดเชน แผนเสียง เทป วีดิทัศน ภาพโปรงใส เปนตน ส่ือ
การสอนที่เปนวัสดุที่สามารถนําเสนอเรื่องราวความรู สาระไดโดยตัวเอง เชน แผนภูมิ 
แผนภาพ  รูปภาพ หนังสือ เปนตน  (2) สื่อการสอนประเภทอุปกรณ (Hardware) เปน
สิ่งที่เปนตัวผานที่ทําใหขอมูล ความรู หรือสาระ ที่อยูในวัสดุสามารถถายทอดออกมา 
เชน เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องเลนเทป เครื่องเลนแผนเสียง เปนตน 
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(3) ส่ือการสอนประเภทเทคนิคและวิธีการ (Techniques and Methods) หมายถึง ส่ือการสอน
ที่มีลักษณะเปนแนวความคิด รูปแบบขั้นตอนในการเรียนการสอน หรือเทคนิค ที่ไมมี
ลักษณะกายภาพเปนวัสดุหรืออุปกรณ แตสามารถใชวัสดุอุปกรณมาชวยในการ
ดําเนินงานได ตัวอยางเชน การแสดงบทบาทสมมติ การสาธิต การทดลอง เปนตน  

การเลือกใชส่ือการสอน  มีขอพิจารณาดังนี้ (1)  ตรงกับลักษณะผูเรียนและ
วัตถุประสงคของการเรียนมีเนื้อหาขอมูล และกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
สอดคลองกับวิธีการสอนในบทเรียนและขอจํากัดของการเรียนการสอน (2) เหมาะสม
กับผูเรียนเพื่อใหผูเรียนเขาใจงาย  (3) ทันสมัยนาสนใจ มีเทคนิคการนําเสนอที่กระตุน
ใหผูเรียนอยากเรียน (4) ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน และเปดโอกาสใหมีการ
ตอบสนอง 

หลักการประเมินผลการใชส่ือการสอน ผูสอนควรจะตองมีการประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง ทั้งดานคุณลักษณะของสื่อ และเทคนิคการใชสื่อ ตลอดถึงความเหมาะสม
อื่นๆ การประเมินผลการใชสื่อ จะพิจารณาจาก (1) ความเหมาะสมของสื่อ (2)  คุณคา
ของสื่อ (3)  การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน (4)  เทคนิคการใชส่ือ 

3) การวัด และประเมินผล คือ การตรวจสอบวาผูเรียนมีพฤติกรรมหรือลักษณะ
พึงประสงคตามจุดประสงคการเรียนรูมากนอยเพียงใด โดยในการประเมินสามารถทํา
ไดทั้งในระยะกอน ระหวางและหลังการสอน  

อาจารยผูสอนจัดทําแผนการสอนในทุกรายวิชาที่สอน ในการจัดทําแผนการ
สอนจะตองนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเองและผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษามาใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา 
 
5. การวิเคราะหศักยภาพผูเรียน  

ในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนมีบทบาทสําคัญใน
ฐานะเปนผูออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเปนผูแสวงหาความรู และ
พัฒนาตนเองในสถานการณที่ผูสอนไดจัดใหผูเรียนไดคิดเอง ปฏิบัติเอง และนําไปสูการ
สรางความรูดวยตนเองอยางพึงพอใจ การวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลหรือรายกลุมจะ
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ชวยใหผูสอนมีขอมูลที่สําคัญในการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสนองตอบ
ความตองการ ความถนัด ความสนใจและวิธีการเรียนรูของผูเรียนแตละคน  

หลักการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน เปนการวิเคราะหลักษณะผูเรียนเพื่อที่ผูสอน
จะไดทราบวา ผูเรียนมีความพรอมในการเรียนมากนอยเพียงใด ลักษณะเฉพาะของ
ผูเรียนแตละคนมีสวนสําคัญโดยตรงกับเนื้อหาบทเรียนตลอดจนสื่อการสอน และวิธีการ
ที่จะนํามาใชในการสอน ส่ิงที่ตองนํามาใชในการวิเคราะหผูเรียนประกอบดวย  

1) ความรูและทักษะที่มีมากอน เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีความรูพื้นฐาน หรือ
ทักษะที่เกี่ยวของกับบทเรียนนั้นวามีอะไรบางกอนที่จะเรียน  

2) ความรูและทักษะตามเปาหมาย เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีความรูและทักษะที่
จะสอนนั้นมากอนหรือไม เพื่อจะไดสอนใหตรงกับจุดมุงหมายที่วางไว  

3) ทักษะในการเรียนรู เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียน
รูอยูในระดับใด   ไดแก ทักษะทางดานภาษา เชน การอาน การเขียน การฟง และทักษะ
อ่ืนๆ              

4) เจตคติ เพื่อใหทราบวาผูเรียนมีเจตคติอยางไรตอวิชาที่จะเรียน 
วิธีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน ทําไดหลายวิธี เชน    
1) การทดสอบกอนเรียน   
2) การตั้งประเด็นปญหาใหตอบ   
3) การสัมภาษณ  
4) บันทึกคะแนนนักศึกษารายบุคคล  
5) บันทึกพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล 
6) บันทึกประวัติ/Portfolio ของนักศึกษารายบุคคล 
อาจารยผูสอนวิเคราะหศักยภาพผูเรียนกอนการเรียนการสอน โดยใชแบบ

วิเคราะหศักยภาพผูเรียน (แบบ ว.1) นําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนมาจัดกลุมผูเรียน
และปรับการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองตามศักยภาพผูเรียน 
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6.  การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย เปนการประเมินตนเองเพื่อให

อาจารยไดตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของตนเองวาสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก หรือไม อยางไร    ซ่ึงผลการประเมินดังกลาว อาจารย
จะตองนํามาพิจารณาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 อาจารยผูสอนจะตองประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ตามแบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและที่สอดคลองตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (อาจารยประเมินตนเอง ระบบ online  แบบ 
ป.1) ทุกรายวิชา ในทุกภาคการศึกษา โดยแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนจะอยูบน 
website ของสํานักสงเสริมวิชาการและบน website ของทุกคณะ 
  
7.  การประเมินประสิทธิภาพการสอน 

การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา มีความสําคัญอยาง
ยิ่งโดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และนอกจากนี้ ยังเปน
หนึ่งในเกณฑมาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพในดานกระบวนการเรียนการสอน ที่
จะใชวัดความพึงใจของผู เ รียนตอการสอนของอาจารย โดยผลของการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนนั้นเปนขอมูลที่มีความสําคัญและเปนประโยชนตอการพัฒนาการ
เรียนการสอน เพราะนอกจากจะเปนขอมูลที่ยอนกลับไปใหยังอาจารยผูสอนไดรับทราบ  
ถึงสิ่งที่จะตองแกไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของตนแลว ขอมูลจากการ
ประเมินการสอนยังทําใหผูบริหารไดรับทราบถึงประสิทธิภาพการสอนโดยรวม และ
สามารถนําขอมูลไปวิเคราะห  เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่จะชวยสงเสริมใหการจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาจารยผูสอนจะตองใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยทุก
รายวิชาที่สอน ในทุกภาคการศึกษา โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพการสอน (แบบ   
ป. 2) ประเมินผาน ระบบ online ที่อยูบน website ของสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
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ทะเบียนและบน website ของทุกคณะ โดยคณะจะเปนผูวิเคราะหขอมูลและจัดทํา
รายงานในภาพรวมระดับหลักสูตร รายวิชา และรายอาจารยทุกคน 
 
8. การนําผลการประเมินมาปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน 
 อาจารยผูสอน นําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเอง และผล
การประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
(แบบ ปป.1 และแบบ ปป.2) โดยยึดมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และใหสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 
9. การรายงานผลการดําเนินการของรายวชิา (Course Report) และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 

9.1 รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา (Course Report)  
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียน

การสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียน เกี่ยวกับภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆวาไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตาม
แผนที่วางไว ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม  และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว 
ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษาจํานวน
นักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการ และสิ่งอํานวยความ
สะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมิน
ภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและให
ขอเสนอแนะ ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา  

เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู
ของแตละราย วิชาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาซึ่ง
รวมถึงการประเมินผลและการทวน สอบผลการเรียนในรายวิชาที่รับผิดชอบพรอม
ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ ตามแบบ มคอ.5 (รายงานผลการดําเนินการของ
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รายวิชา) จัดสงใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรใน
ภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อส้ินปการศึกษา 

9.2 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience 
Report) 

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  หมายถึง  รายงานผล
การฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วาง
ไว ในรายละเอียดของประสบการณ ภาคสนามหรือไมและหากไมเปนไปตามแผนตอง
ใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 
ในครั้งตอไปรายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนาม ตั้งแตเร่ิมจน
ส้ินสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห  ผลการประเมิน 
การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เล้ียง 

เมื่อส้ินสุดการดําเนินการของประสบการณภาคสนามในแตละภาค
การศึกษาแลวใหอาจารย ผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนามตามแบบ มคอ.6 (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
จัดสงใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม ประจําป
การศึกษาเมื่อส้ินปการศึกษา 
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สวนท่ี 3 
สรุปสาระสําคญัของกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ    

 

1.  ความหมายของกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซ่ึงประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา 
ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู
ของแตละระดับคุณวุฒิซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต
ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใชการเปดโอกาสใหเทียบ
โอนผลการเรียนรูจากประสบการณซ่ึงเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษา วาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
 
2. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

2.1 ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาโดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนํา
แนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การ
ปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
มุงหวังไดจริง 
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2.2 มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพ
เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิต และผลลัพธของการจัดการศึกษา คือกําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึง
องคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิต
บรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 

2.3 มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกัน
และเชื่อมโยง เปนเรื่องเดียวกันซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจน
เกี่ยวกับความหมาย และความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาใน
ระดับตางๆ   

2.4 มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่
ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา จะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาใน
ทุกขั้นตอนอยางเปนระบบโดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร
ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย  โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของ
การจัดการศึกษาคือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง
สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิตและ
เปนคนดีของสังคมชวยเพิ่มความเขมแข็ง และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย   
 
3.  การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

3.1  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เริ่มตนที่ระดับ 1 และสิ้นสุดที่ระดับ 6 ดังนี ้
ระดับ 1 อนุปริญญา (3 ป) 
ระดับ 2 ปริญญาตรี 
ระดับ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับ 4 ปริญญาโท 
ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 
ระดับ 6 ปริญญาเอก 
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การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตม ีอยางนอย 5 ดาน ดังนี ้

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยใน
การประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและ
สวนรวมความสามารถในการปรับวิถีชีวิต ในความขัดแยง ทางคานิยม การพัฒนานิสัย 
และการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 

2) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึก
คิด และการนําเสนอขอมูลการวิเคราะห และจําแนกขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎี 
ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและ
กระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะห และการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณ
ใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 

4)  ด านทั กษะความสัม พันธ ระหว า งบุ คคลและความรับผิ ดชอบ 
(Interpersonal Skills And  Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม 
การแสดงถึงภาวะผูนําความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการ
วางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทาง
คณิตศาสตร และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะ
ทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา  การแพทย 
และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of 
Psychomotor Skill) 
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3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียน
พัฒนาขึ้นจากการเรียนรูทั้ง 5 ดานที่กลาวมาแลวในขอ 3.1 ซ่ึงแสดงออกถึงความรู ความ
เขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยางดีและเปนที่เชื่อถือไดวาเมื่อเรียน
จบในแตละรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน 
ดังกลาวจะเปนมาตรฐานการเรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ ซ่ึงมีความ
แตกตางกันในแตละระดับ เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสม
จากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับ
คุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชา/สาขาวิชาเดียวกันของ
ระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย  
 
4. มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อยางนอย
ตองเปนดังนี้  

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม
และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทางคานิยม ความรูสึกของผู อ่ืน คานิยมพื้นฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอ่ืนและเขาใจโลก 
เปนตน 

2) ดานความรู มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวาง และเปนระบบ
ตระหนักรูหลักการและทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความ
เขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัย
ในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพ
ที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

3) ดานทักษะทางปญญา สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและ
สามารถประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใช
ขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขาง
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ซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทาง
ภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช
ทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจํา และหาแนวทางใหมใน
การแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีสวนชวย
และเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือสมาชิกของ
กลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจน และตองใชนวัตกรรม
ใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเอง และของกลุมรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนา
ตนเองและอาชีพ 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถศึกษา และทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือก และ
ประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา 
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ 
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบ
ของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อยางนอยตองเปนดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม 
และทางวิชาชีพโดยใชการวินิจฉัยทางคานิยม ทางศีลธรรม ทางความรูสึกของผูอื่น 
ทางคานิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยมและ
ความสําคัญกอนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมระหวางเปาหมาย และจุดประสงคสวนตัว และสวนรวม เปนแบบอยางและ
เปนผูนําในการทํางานทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 
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2) ดานความรู มีความรูระดับสูงทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในวิชาการ
หรือวิชาชีพตลอดจนมีความรูในสาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน มีความรูเกี่ยวกับ
งานวิจัย และนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพตลอดจนผลกระทบของความกาวหนา
ตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ 

3) ดานทักษะทางปญญา สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎี และประสบการณ
ทางภาคปฏิบัติเพื่อศึกษาประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนสามารถระบุแหลงขอมูลหรือ
เทคนิคการวิเคราะหเพิ่มเติมตาม ที่ตองการ และคํานึงถึงสถานการณจริงที่แตกตางกนัใน
การวิเคราะหประเด็น สรุปผลและการจัดทําขอเสนอในการแกไขปญหาหรือกลยุทธใน
การปฏิบัติ 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยตนเอง และเปนกลุมในสถานการณที่หลากหลายรวม ทั้ง
สถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบ
อยางสูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอื่นๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาทักษะใหมๆ และความรูที่ตองการทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาใน
อนาคต 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายอยางชาญฉลาดใน
การศึกษาคนควา และเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการพูด การเขียน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการ
ประเมินความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุมบุคคลตางๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี
ยิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง 

4.3 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อยางนอยตอง
เปน ดังนี้ 

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่
ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน และเมื่อไมมีขอมูลทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ เพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็
สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปญหา
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เหลานั้นตามหลักการเหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอ
ความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ ริเร่ิมในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการ
ทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม 
จริยธรรม ในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา ในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

2) ดานความรู มีความรู และความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลัก
ของสาขาวิชาตลอดจนหลักการ และทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควา
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทาง
วิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหนามีความเขาใจในวิธีการ
พัฒนาความรูใหมๆ และการประยุกตตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มี
ตอองคความรูในสาขาวิชา และตอการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบขอบังคับที่
ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

3) ดานทักษะทางปญญา ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการ
จัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและ
สรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจใน
สถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอสามารถสังเคราะห และใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทาง
วิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองค
ความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทาย สามารถใชเทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทาง
ในการวิเคราะหประเด็น หรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุป
และขอเสนอแนะที่ เกี่ยวของในสาขาวิชาการ หรือวิชาชีพสามารถวางแผนและ
ดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัย คนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการ
ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่
สมบูรณซ่ึงขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมี
นัยสําคัญ 
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4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ สามารถแกไข
ปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง สามารถ
ตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผนใน
การปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและ
ปญหาตางๆ แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตร และสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษา
คนควาปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควา
ที่สําคัญ 
 4.4 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก อยางนอย
ตองเปน ดังนี ้

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม 
จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ก็สามารถใชดุลยพินิจ
อยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม 
แสดงออกหรือส่ือสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึก ของผูอ่ืนที่จะไดรับ
ผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวน  
และแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรมจริยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแยง และปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืนแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา 
ในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและใน
ชุมชนที่กวางขวางขึ้น 
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2) ดานความรู สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความ
เขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เปนรากฐาน มีความรูที่เปน
ปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น รูเทคนิคการวิจัยและ
พัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรในสาขา
วิชาชีพจะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้ง  และกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลง 
ในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบ
ตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา 

3) ดานทักษะทางปญญา สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และ
เทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค 
และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัย 
และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตางๆ ทั้ง
จากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง สามารถออกแบบและดําเนินการ
โครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคความรูใหม หรือปรับปรุง
แนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ 

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสามารถสูง
ในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะหและแกปญหาที่
ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความ
โดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน 

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษา
คนควาในประเด็นปญหาที่สําคัญและ ซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาใน
ดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถ ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพดวย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
ชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ ที่เปนทางการ และไมเปนทางการ
ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ 
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5. การทวนสอบมาตรฐาน 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  กําหนดกรอบแนวทางใหแก คณาจารย นักศึกษา 
ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอกรับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิต
ในดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ 
อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเหลานี้จะมีลักษณะกวางๆ และจะตองแปล
ความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังตองมีความรู 
ความเขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซ่ึงรวมถึงของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีดวย 

การทวนสอบ หมายถึงการดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใดๆ เชน การสังเกต 
การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวา ส่ิงที่กําหนดขึ้นนั้น
ไดมีการดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค  การทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษา ทุกแหงซึ่งจะตองดําเนินการที่ใหความมั่นใจไดวา 
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ นั้นคือตองมีการทวนสอบ ซ่ึงผูประเมินภายนอก
อาจตองการตรวจสอบดวยวาไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและ
เชื่อถือได 

กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษา ในการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษา ไดแกการตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอสอบ
ของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมายการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงาน
เกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิตการทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะ
ดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทางการศึกษา แตจะมีกระบวนการ
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับรายละเอียดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการรวมกันอยางไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนจะตองรับผิดชอบในการ
ทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาจะรักษามาตรฐาน ไวไดอยางสม่ําเสมอ 
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6. ปจจัยสูความสําเร็จท่ีจําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 

การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังนั้นการ
บรรลุผลสําเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธ
การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบตางๆ ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผล
ของกลยุทธการสอนนั้นๆ อยางตอเนื่อง มีดังนี้ 

6.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คือการผสมผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่เหมาะสม  และปฏิบัติตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ  และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ 
ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาจะรวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอน
พฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ืนในสถานการณตางๆกัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่อง
ความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอนมากขึ้น จะชวยใหนักศึกษาเห็น
คานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการทั่วไปวา ส่ิงที่ตนเชื่อ
ควรเปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรู จะตอง
มีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษา
จะตองเผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางานแมวาผลการเรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

6.2 การแสวงหาความรู คือการจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัด
โครงสรางและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนไวลวงหนา และเมื่อมีขอมูลใหมเพิ่มขึ้น
ควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไวนั้น  และเชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักศึกษา เพื่อให
งายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใชเครื่องมือชวยจํา และการทบทวนเนื้อหาท่ี
สําคัญเปนระยะๆจะชวยใหม่ันใจไดวาขอมูลนั้นจะอยูในความทรงจําไดในระยะยาว 

6.3 การพัฒนาทักษะทางปญญา คือการพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการ
ทางทฤษฏีและการฝกปฏิบัติการวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับ
ขั้นตอน ตามแผนที่วางไว และตองฝกปฏิบัติในหลายสถานการณรวมทั้งที่คลายคลึงกับ
สถานการณที่คาดวาจะไดใชในอนาคตเพื่อชวยในการถายทอดความรู และนําไปใชใน
สถานการณตางๆ ตามความเหมาะสมการพัฒนาความ สามารถในการกําหนด และใช
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ทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอนจําเปนตอง มีการทํางานใน
การแกปญหาแบบปลายเปด โดยใหความชวยเหลือในการจําแนกแยกแยะและการ
ประยุกตใชความรูความเขาใจเพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการคิด และแกไข
ปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษาควรถูกฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของ
ตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆ ที่ทาทาย และสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธในการคิด
ของตนเองเมื่อตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ 

6.4 การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ คือ การ
มีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและไดรับขอมูลปอนกลับตอผลการทํางานที่
สรางสรรค ขอมูลปอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษาไดวิเคราะห
พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดง
พฤติกรรมของตนเอง การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรู
อยางตอเนื่องจําเปนตองมอบหมายงานใหนักศึกษาที่จะพัฒนา และกระตุนความสามารถ
เหลานั้นดวยความมุงหวังใหมีผลงานที่กาวหนาขึ้นตามลําดับ 

6.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ การจัดการสอนที่มีการฝกปฏิบัติเปนลําดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว 
พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการ
คํานวณอยางงายๆ แกนักศึกษาเพื่อปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษา
อาจมีความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข และการสื่อสารซึ่ง
บางคนตองไดรับการสอนเปนพิเศษทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรงรวมกับการฝก
ปฏิบัติและควรให  ความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ 
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การนํามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาสูการปฏิบตั ิ

 

ท่ีมา :   ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ 
                มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

 
หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
2. จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ระบุช่ือหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ ยกเวนวิชาที่เปดเปนวิชาเลือกทั่วไป ใหใช  
“หลายหลักสูตร”  และใหระบุวาเปนวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชา
เฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เปนตน 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

ระบุภาคการศกึษา / ช้ันปที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
8. สถานที่เรียน 

ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน 
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสุด 

 
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวชิา 
2. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

แบบ มคอ. 3 
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อธิบายโดยยอ เกี่ ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้ห รือการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นเชน เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based 
การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเปนผลจากงานวิจัยใหมๆ ในสาขา 

 
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ตามที่ระบุไวในรายละเอยีดหลักสูตร 
 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

ระบุจํานวนชัว่โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน 
และการศึกษาดวยตนเอง 
3. จํานวนชั่วโมงตอสปัดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล 

ระบุจํานวนชัว่โมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษานอกชั้นเรียนและวธีิการสื่อสารใหนักศกึษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซ่ึงตอง

สอดคลองกับที่ระบุไวใน แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 

1. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา 
2. คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะ

ในขอ 1 
3. วิธีการที่จะใชวัด  และประเมนิผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อ

ประเมินผล    
     การเรียนรูในมาตรฐานการเรียนรูแตละดานที่เกีย่วของ 

แบบ มคอ. 3 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
1.2 วิธีการสอน 
1.3 วิธีการประเมินผล 

2. ความรู 
2.1 ความรูที่ตองไดรับ 
2.2 วิธีการสอน 
2.3 วิธีการประเมินผล 

3. ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 
3.2 วิธีการสอน 
3.3 วิธีการประเมินผล 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
4.2 วิธีการสอน 
4.3 วิธีการประเมินผล 

5. ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตองพัฒนา 
5.2 วิธีการสอน 
5.3 วิธีการประเมินผล 

6. ทักษะเฉพาะวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

แบบ มคอ. 3 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซ่ึงตอง
สอดคลองกับจํานวนหนวยกิต) กิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารย
ผูสอนในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่
แสดงการกระจาย ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดใน
รายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่ประเมิน และสัดสวนของการประเมิน 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลัก 

ระบุตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฏระเบียบตางๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอรและแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซ่ึงนักศึกษาจําเปนตองศึกษา
เพิ่มเติม 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอรและแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

ระบุวิธีการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีม
ผูสอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เปนตน 

แบบ มคอ. 3 
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3. การปรับปรงุการสอน 
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนด

กลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเปนตน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่
มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1 และ 2 มา
วางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

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

                        
 

 

 

 

 

 

 

แบบ มคอ. 3 
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา  
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
2. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ระบุช่ือหลักสตูรที่ใชรายวิชานี้ และระบวุาเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 
4. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร 
6. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครัง้ลาสุด 
 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 
1. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
2. วัตถุประสงคของการพฒันาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 

อธิบายโดยยอถึงวัตถุประสงคการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค 
 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ที่มุงหวังตอง

สอดคลองกับที่ระบุไวในรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.2) โดยมาตรฐานผลการ
เรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้ 

แบบ มคอ. 4
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1. สรุปเก่ียวกับความรูหรือทักษะที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณท่ีไดจากการฝก
ภาคสนาม/ฝกในสถานประกอบการ 
2. อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพัฒนาความรูหรือทักษะในขอ 1 
3. วิธีการที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่
เก่ียวของ 

 
         หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร 

2. กิจกรรมของนักศึกษา 
ระบุกิจกรรมหลักที่เกีย่วของกับนักศกึษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม 

3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย 
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนกัศึกษา และกําหนดสง 

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเมื่อส้ินสุดการ

ฝกประสบการณภาคสนาม 
5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรม
ในภาคสนาม 

เชนการวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให
คําแนะนําแกนักศึกษาการประเมินผลการฝกประสบการณ 
6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

เชนการใหคําปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานพี่เล้ียงในสถาน
ประกอบการการประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนนุท่ีตองการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ
ภาคสนาม/สถานประกอบการ 

เชน ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอื่นๆ เชน เบี้ยเล้ียง 

แบบ มคอ.4 
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
1. การกําหนดสถานที่ฝก 
2. การเตรียมนักศึกษา 
3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
4. การเตรียมพนักงานพี่เล้ียงในสถานที่ฝก 
5. การจัดการความเสี่ยง 
 

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
1. หลักเกณฑการประเมิน 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา 
3. ความรับผดิชอบของพนักงานพี่เล้ียงตอการประเมินนักศึกษา 
4. ความรับผดิชอบของอาจารยผูรับผดิชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมิน
นักศึกษา 
5. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของตอไปนี ้

1.1 นักศึกษา 
1.2 พนักงานพี่เล้ียงหรือผูประกอบการ 
1.3 อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
1.4 อ่ืนๆ เชน บัณฑิตจบใหม 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรงุ 
 

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

 

แบบ มคอ.4 
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แผน/แนวการสอน 

รหัสวิชา.......................วิชา (ภาษาไทย)................................(ภาษาอังกฤษ).........................................  
ภาคเรียนที่............ปการศึกษา..............         ในมหาวิทยาลัย      ศูนยการศึกษา ................................. 
หลักสูตร............................................... คณะ........................................................................................ 
อาจารยผูสอน............................โทรศัพทภายใน...............โทรศัพทมือถือ.............e - mail……..…… 
กําหนดวันเวลาใหคําปรึกษาทางวิชาการ............................................สถานที่........................................ 
ตอนเรียน.....................................หองเรียน...........................วัน-เวลา................................................. 
 
1.คําอธิบายรายวิชา 
...............................................................................................................................................................
.................... ..........................................................................................................................................  
 
2. จุดประสงครายวิชา 
 เม่ือเรียนรายวิชานี้แลวนักศึกษาจะไดรับความรูและทักษะ  (ตามกรอบ NQF)   ดังนี้ 

2.1 พุทธิพิสัย (ความรูทั่วไปและวิชาชีพที่ไดรับจากการเรียน) 
2.1.1....................................................................................................................... 
2.1.2....................................................................................................................... 
2.1.3....................................................................................................................... 

2.2 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอน) 
2.2.1...................................................................................................................... 
2.2.2...................................................................................................................... 
2.2.3...................................................................................................................... 

2.3 ทักษะพิสัย   (ความคิด การวิเคราะหและการสื่อสาร  การปฏิบัติงาน การใช IT  การใช 
      ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและในวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ไดรับจากกิจกรรม 
      การเรียนการสอน ฯลฯ) 

ดานทักษะทางปญญา............................................................................................ 
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ................................ 
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
............................................................................................................................... 
ดานทักษะเฉพาะวิชาชีพ........................................................................................ 
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3.  วิธีการและการจัดการเรียนการสอน 
 3.1.......................................................................................................................................... 
 3.2.......................................................................................................................................... 
 3.3.......................................................................................................................................... 
 3.4.......................................................................................................................................... 

3.5.......................................................................................................................................... 
 

4. รายละเอียดการจัดการเรียนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
เนื้อหา กิจกรรมการเรียน

การสอน 
สื่อ เคร่ืองมือ 
ในการสอน 

การวัดผลและ 
คาเปาหมาย 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
สอบ
ปลาย
ภาค 

สัปดาหที่ 16 ผูสอนจะสอบเอง 
สัปดาหที่  17 และ 18  
มหาวิทยาลัยจะสอบให 
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5. สื่อการเรียนการสอน  (เอกสารประกอบการสอน  ชุดการสอน  Website   กิจกรรม  เครื่องมือหรือ นวัตกรรม      
ที่ใชในการสอน ฯลฯ)  (ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย หรือกิจกรรมที่แสดงถึงผูเรียนเปนสําคัญ) 
 5.1.......................................................................................................................................... 
 5.2.......................................................................................................................................... 
 5.3.......................................................................................................................................... 
 
6. การประเมินผล 
 การประเมินผลรวม  100  คะแนน  แบงออกไดดังนี้ 
  6.1  ประเมินผลระหวางภาค   รอยละ................  แบงออกตามกิจกรรมและเนื้อหาดังนี้ 
  -…………………………………………………. จํานวน ................ คะแนน 
  -…………………………………………………. จํานวน ...............  คะแนน 
 6.2  ประเมินผลปลายภาค        รอยละ...................... 
  สอบปลายภาค      ……………คะแนน 
                               รวม                 ......................... คะแนน 
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เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมการเรียนเร่ือง........................................... แสดงในเชิง  Rubric  ดังนี้ 
            (ควรมีทั้งเนื้อหาการเรียน ตามคําอธิบายรายวิชา  และการสอนคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่พึง
ประสงค) 
คะแนน 
              
เกณฑ 

1. ระบุประเด็น
การประเมิน 

2. ระบุประเด็น
การประเมิน 

3.ระบุประเด็น
การประเมิน 

4.ระบุประเด็น
การประเมิน 

5.ระบุประเด็น
การประเมิน 

1.ระบุคา
คะแนน  

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาที่แสดง
ถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาที่แสดง
ถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะ
ผลการปฏิบัติ
ของนักศึกษาที่
แสดงถึงการ
ไดรับคา
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาที่
แสดงถึงการ
ไดรับคา
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผล
การปฏิบัติของ
นักศึกษาที่แสดง
ถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

2.ระบุคา
คะแนน 

     

3.ระบุคา
คะแนน 

     

4.ระบุคา
คะแนน 

     

5.ระบุคา
คะแนน 
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ตัวอยาง          เกณฑการใหคะแนนกิจกรรมประจําบทเรียน  (จํานวน........คะแนน)    
 

เกณฑการไดคะแนน กิจกรรม -  คะแนน 
(จํานวน.....คะแนน) (จํานวน.....คะแนน) (จํานวน.....คะแนน) 

บทที่ 1 
(จํานวน......คะแนน) 

ระบุลักษณะผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษาที่
แสดงถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษาที่
แสดงถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

ระบุลักษณะผลการ
ปฏิบัติของนักศึกษาที่
แสดงถึงการไดรับคา
คะแนนนี้ 

บทที่ 2 
(จํานวน......คะแนน) 

   

บทที่ 3 
(จํานวน......คะแนน) 

   

บทที่ 4 
(จํานวน......คะแนน) 

   

บทที่ 5 
(จํานวน......คะแนน) 

   

บทที่ 6 
(จํานวน......คะแนน) 

   

 
ตัวอยาง        เกณฑการใหคะแนนแบบฝกปฏิบัติ     (จํานวน.............คะแนน)     

 
คะแนน เกณฑ 

5      คะแนน ทําแบบฝกปฏิบัติถูกตองรอยละ 80 
4      คะแนน ทําแบบฝกปฏิบัติถูกตองรอยละ 60 -79 
3      คะแนน ทําแบบฝกปฏิบัติถูกตองรอยละ 40 -59 
2      คะแนน ทําแบบฝกปฏิบัติถูกตองรอยละ 20 -39 
1      คะแนน ทําแบบฝกปฏิบัติถูกตองรอยละ  1 -19 
0     คะแนน ไมไดสงแบบฝกปฏิบัติ 
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7.  เกณฑสรุปการประเมินผลการเรียน 
 

เกรด คะแนน เกณฑการพิจารณา 
A 90 – 100 (ระบุลักษณะผลการปฏิบัติงานหรือการเรียนของนักศึกษาที่ไดรับเกรดนี้) 

B+ 85-89  
B 75-84  

C+ 70-74  
C 60-69  

D+ 55-59  
D 50-54  
E 0-49  

 
8. ตําราหลัก หนังสือ เอกสาร ฐานขอมูล  และ Website  ท่ีใชประกอบการศึกษาคนควา 
 8.1   ……………………………………………………………………………………….... 
 8.2  ………………………………………………………………………………………….
 8.3 ………………………………………………………………………………………….. 
 8.4 …………………………………………………………………………………….……. 
 8.5 ………………………………………………………………………….………………. 
  
              

 
......................................................  
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แบบวิเคราะหศักยภาพผูเรียน 
 

ช่ือรายวิชา ......................................รหัสวิชา..........................จํานวนหนวยกิต ................................... 
ภาคการศึกษา................./................. หลักสูตร/สาขาวิชา............................คณะ.................................. 
ช่ือผูสอน..................................................................วัน/เดือน/ป........................................................... 
 
ระบุวิธีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   1)  การทดสอบกอนเรียน 
   2)  การต้ังประเด็นปญหาใหตอบ 
   3)  การสัมภาษณ 

  4) บันทึกคะแนนนักศึกษารายบุคคล 
  5) บันทึกพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล  

 6) บันทึกประวัติ/Portfolio ของนักศึกษารายบุคคล 
    7) อื่น ๆ (ระบุ)…………………………………… ………… 
 

ลําดับที่ รายชื่อผูเรียน เกรด      
เฉล่ียสะสม ผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 แบบ ว. 1 
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การนําผลการวิเคราะหศักยภาพผูเรียน (ท้ังกลุมเรียน) มาออกแบบ 
การจัดการเรียนการสอน 

 

กลุมท่ี เกณฑการแบงกลุม 
 

จํานวน 
(คน) 

การจัดการเรียนการสอน 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 

หมายเหตุ  ใหผูสอนเลือกใชวิธีที่เหมาะสมกับสภาพรายวิชาในการแบงกลุมผูเรียน   
 
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม  ................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
     
                ลงช่ือ………………………………… อาจารยผูสอน                   
                        (....................................................) 
                                                                         วันที่...............เดือน..................พ.ศ. ............. 

แบบ ว.1 
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                                แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                         และที่สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
                                            (อาจารยประเมนิตนเอง ระบบ online) 
รหัสวิชา......................... ช่ือวิชา.................................................หนวยกิต..................(..........-...........) 
ผูสอน................................................ภาคเรียนที่...................ปการศึกษา............................................. 
หลักสูตร/กลุมวิชา..............................     ในมหาวิทยาลัย      ศูนยการศึกษา..............หองเรียน............ 
 
ตอนที่ 1  สภาพที่เปนจริงในการจัดการเรียนการสอน 
1.1  ดานการจัดทําแผนการสอนและเตรียมการสอน 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ทานไดดําเดินการ (สามารถตอบไดมากกกวา 1 ขอ) 
1) มีการกําหนดการบรรลุจุดประสงครายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
  1) ดานคุณธรรม จริยธรรม   

 2) ดานความรู 
  3) ดานทักษะทางปญญา             
  4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6) ดานทักษะเฉพาะวิชาชีพ 

2) มีการสื่อสารความคาดหวังระดับสูงไปยังนักศึกษาอยางไร 
 ไมไดดําเนินการ   แจกแนวการสอนเพื่อใหนักศึกษาใชวางแผนการเรียน 
 ช้ีแจงวัตถุประสงค แผนการเรียนและเกณฑการวัดประเมินผลใหนักศึกษาทราบกอนเรียน 
 มีการกําหนดเกณฑประเมินผลการเรียน ตามเกณฑวัดศักยภาพ แบบ Rubric  
 อื่นๆ (ระบุ)..................................................... 

3) มีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนเปนรายบุคคลโดยวิธีการใด 
 ไมไดดําเนินการ      บันทึกคะแนนนักศึกษารายบุคคล 

  บันทึกพฤติกรรมนักศึกษารายบุคคล   ประวัติ/Portfolio ของนักศึกษารายบุคคล 
  ทดสอบความรูกอนและหลังเรียน      อื่นๆ (ระบุ).................................................. 

4) มีการนําผลวิเคราะหศักยภาพผูเรียน (ทั้งกลุมเรียน) มาออกแบบการจัดการเรียนการสอนอยางไร 
 ไมไดดําเนินการ   จัดกลุมนักศึกษาตามศักยภาพและความสนใจ  

   มอบหมายงานตามศักยภาพและความสนใจ  อื่นๆ (ระบุ)..................................... 
 

แบบ ป.1 
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1.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
1) มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอนอยางไร 

 ไมไดดําเนินการ     ช้ีแจง อธิบายกอนการจัดการเรียนของรายวิชา 
  บูรณาการขณะที่เรียนในเนื้อหาวิชา  อื่นๆ (ระบุ)...................................... 
2) มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางปญญาอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)............................. 
3) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางบุคคลอยางไร      
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)............................... 
4) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรับผิดชอบอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ).................................. 
5) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)................................... 
6) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการสื่อสารอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ).................................. 
7) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ).................................. 
8) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะการใชเทคโนโลยีอยางไร 
  ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)................................... 
9) มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนตอบสนองความตองการของผูเรียน  

 ไมไดดําเนินการ    
 ดานสถานที่จัดการเรียนการสอน เชน การเรียนนอกสถานที่/สถานประกอบการ 
 ดานเวลาจัดการเรียนการสอน เชน การเรียนนอกเวลา /เปนชวงเวลา 
 ดานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคลองกับกลุมผูเรียน/กลุมนักศึกษาพิเศษ 
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................    

10) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายโดยวิธีใด 
 การบรรยาย (Lecture)     การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning) 
 การเรียนรูจากกรณีศึกษา (Case Study)   การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 
 การเรียนรูแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry)   การเรียนรูจากการวิจัย ((Research Based Learning) 

  การเรียนรูแบบบูรณาการ  (Integrative Learning)   อื่นๆ (ระบุ)..................................... 
 
 

แบบ ป.1 



 - 60 -

11) มีการสรางกลไกใหมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวาง อาจารยและนักศึกษาทั้งในหองเรียน 
         และนอกหองเรียน  

 ไมไดดําเนินการ 
 มีการกําหนดเวลาสําหรับใหนักศึกษาพบใหคําปรึกษาทางวิชาการ 
 มีการกําหนดชองทางใหนักศึกษาไดติดตอ/ปรึกษางานทางวิชาการ 
 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดกิจกรรมกับอาจารย 
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................  

12)  มีการจัดกิจกรรมสงเสริมและกระตุนการเรียนรูของผูเรียนอยางไร  
 ไมไดดําเนินการ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู แบบมีสวนรวม (Active Learning) 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูจากกรณีปญหา( Problem-based  Learning) 
 จัดกิจกรรมการเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 
 อื่นๆ (ระบุ)................................................................. 

13) สรางและสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูที่ทําใหนักศึกษาใชเวลาอยางคุมคา 
 ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)..............................   

14) มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนอยางไร      
 ไมไดดําเนินการ     อภิปรายกลุมยอย 
 นําเสนองานในหองเรียน     จัดกิจกรรมในหองเรียน/กิจกรรมกลุม 
 ฝกปฏิบัติงานจริง    จัดทําโครงงาน/รายงาน รวมกัน  
 อื่นๆ (ระบุ).............................................. 

1.3 ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง 
1) มีการใชเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาตนเองของอาจารย อยางไร 

 ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)………………… 
2) มีการใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรูของผูเรียน อยางไร 

 ไมไดดําเนินการ    ใชเครื่องมือ/เทคโนโยลีสารสนเทศในการสอน 
   ใชสื่อ Internet ในการสืบคนขอมูล   เรียนรูรายวิชาผานระบบ e-learning 
  สงงานทางจดหมายอิเลคทรอนิกส             เรียนรูรายวิชาผาน Blog/website 

  คนควาผานระบบฐานขอมูลอิเลคทรอนิคส  อื่นๆ (ระบุ)....................................... 
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3) มีการกําหนดสื่อและแหลงเรียนรูใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติม อยางไร 
 ไมไดดําเนินการ    แนะนําแหลงคนควา/แหลงขอมูล 

   ใชสื่อ Internet ในการสืบคนขอมูล  แนะนําหนังสือ 
 อื่นๆ (ระบุ)................................................................ 

1.4 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
1) มีการแนะนําการเรียนการสอนและปอนขอมูลกลับเปนรายบุคคลอยางไร 

 ไมไดดําเนินการ     ตรวจผลงานและแจงขอมูลกลับ 
  อธิบาย/ช้ีแนะนักศึกษาขณะปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน  อื่นๆ (ระบุ)........................... 
2) มีการวัดผลและประเมินผลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอิงพัฒนาการของผูเรียนอยางไร 

 ไมไดดําเนินการ     ประเมินโดยใชแบบทดสอบ 
   ประเมินจากการฝกปฏิบัติ    ประเมินจากแฟมสะสมผลงาน(Portfolio) 
   ประเมินจากการทํารายงาน/โครงงาน   ประเมินจากการสอบถาม/การสังเกต  

 อื่นๆ (ระบุ)....................................................... 
3) มีการกําหนดชวงเวลาในการวัดผลและประเมินผลกิจกรรมอยางไร   

 ไมไดดําเนินการ     มีการวัดและประเมินผลทุกกิจกรรม 
 มีการวัดและประเมินผลกอนเรียน    มีการวัดและประเมินผลขณะเรียน    
  มีการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน  
 อื่นๆ (ระบุ)......................................................... 

 4) มีการประเมินผลการเรียน ตามเกณฑวัดศักยภาพ แบบ Rubric หรือไม 
  ไมไดดําเนินการ    มีการดําเนินการ  
5)  มีการจัดกิจกรรมซอมเสริมนกัศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ตํ่ากวาเกณฑ หรือไม 

 ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ(ระบุ).................................  
1.5.  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
1) มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม อยางไร 
   ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ(ระบุ)........………………… 
2) มกีารนําผลการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือไม อยางไร  

 ไมไดดําเนินการ    ดําเนินการ (ระบุ)……………………… 
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1.6 ดานประสิทธิภาพการสอน 
1) มีการประเมินการสอนของรายวิชา หรือไม 

 ไมไดดําเนินการ   ประเมินประสิทธิภาพการสอนโดยนักศึกษา 
 ประเมินโดยใชการสังเกต  ประเมินโดยพิจารณาจากคะแนนสอบปลายภาค 
อื่นๆ (ระบุ)...............................................   

2) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการสอน หรือไม อยางไร 
 ไมไดดําเนินการ   มีการดําเนินการ (ระบุ)……………………… 

 
ตอนที่ 2 ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน                
2.1 ดานการจัดทําแผนการสอนเตรียมการสอน…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………….….……………………………………………………………………………….…. 
2.2 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………….….……………………………………………………………………………….…. 
2.3 ดานการใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเอง…………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………….….……………………………………………………………………………….…. 
2.4 ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู…………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………….….……………………………………………………………………………….…. 
2.5 ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………….….……………………………………………………………………………….…. 
2.6 ดานการประเมินประสิทธิภาพสอน…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………….….……………………………………………………………………………….…. 

 
………………………………….. 
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แบบประเมินประสิทธิภาพการสอน 
(นักศึกษาประเมินอาจารย  ระบบ online)  

ภาคเรียนท่ี .............ประจําปการศึกษา…………… 
ช่ือรายวิชา ..................................................รหัสวิชา................................ตอนเรียนที่ ......................... 
ภาคการศึกษา........../.......... หลักสูตร/สาขาวิชา.......................................คณะ.................................... 
ช่ือผูสอน...............................................................วัน/เดือน/ป............................................................. 
 
ตอนที่  1  ขอมูลเก่ียวกับผูเรียน 
1.  ระดับการศกึษา        ปริญญาตรี    ประกาศนยีบัตรบัณฑิต   ปริญญาโท                                     
         ประกาศนียบัตรบัณฑิตขัน้สูง     ปริญญาเอก 
2.  ชัน้ปที่ศกึษา        ชั้นปที่ 1     ชั้นปที่ 2     ชั้นปที ่3    ชั้นปที ่4    ชั้นปที ่5 
3.  ภาคทีศ่ึกษา        ภาคปกติ   ภาคปกตนิอกเวลา   ภาคปกติโครงการพิเศษ   ภาคสมทบ 
4.  ผลการศึกษา (GPA)    ยังไมทราบ  เปนน.ศ.ปที่ 1   นอยกวา 2.00     2.00 – 2.49   
          2.50 – 2.99       ตั้งแต 3.00  ข้ึนไป 
5.  เขาเรียนในรายวิชานี้    นอยกวา 6 ครั้ง   6-9  ครั้ง    9-13  ครั้ง   มากกวา 13 ครั้ง 
 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นตอรายวิชาที่ศึกษา 

ความคิดเหน็ตอรายวิชา มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
1. ผูเรียนตระหนกัถึงความสําคัญของรายวิชานี ้      
2. ผูเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดจากรายวิชานี ้      
3. ผูเรียนสามารถนําความรูจากรายวิชานีไ้ปประยุกตใช      
 
ตอนที่  3  การประเมินประสิทธิภาพการสอน 

ระดับที่ปฏิบัติจรงิ ประเด็นที่ประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. มีการวางแผนการสอนอยางเปนระบบเพื่อใหผล 
การสอนเปนไปตามจุดมุงหมายที่วางไว 

     

   1.1  แจงวัตถปุระสงคของการเรียน      
   1.2  จัดลาํดับเนือ้หาเปนระบบเขาใจงาย      
   1.3  จัดกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับวตัถุประสงค      
2. มีความสามารถสอนใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห  
วิจารณในวิชาที่สอน 
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ตอนที่  3  การประเมินประสิทธิภาพการสอน (ตอ) 

ระดับที่ปฏิบัติจรงิ ประเด็นที่ประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

3.  มีความสามารถในการใชเทคนคิ  วิธีสอนตางๆ  
เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ  และติดตามการสอน
ตลอดเวลา 

     

    3.1  ใชเทคนิคและวิธีการสอนทีก่ระตุนใหผูเรียน
สนใจ 

     

    3.2  ใชเทคนิคและวิธีการสอนทีส่งเสริมการมีสวน
รวมของผูเรียน 

     

     3.3   ใชเทคนิคและวิธีการสอนทีห่ลากหลาย
ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

     

4.  มีความสามารถชี้ใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธ
ของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 

     

     4.1  สอนใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของวิชาที่
เรียนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 

     

     4.2 สอนใหผูเรียนเกิดแนวคิดในการนําความรูไป
บูรณาการใชในวชิาอื่นที่เกี่ยวของ 

     

5. มีความสามารถแนะนาํใหผูเรียนรูจักแหลงขอมูลที่
ศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

     

6. มีความสามารถจัดใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณตามความเหมาะสม  

     

    6.1 เปดโอกาสและกระตุนใหผูเรียนแสดงความ
คิดเห็นและซักถาม 

     

    6.2 จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนรู  

     

    6.3 สรางบรรยากาศที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

     

7.  มีความสามารถในการใชส่ือการสอนและอปุกรณ
ชวยสอนที่เหมาะสมเปนอยางด ี

     

     7.1  ใชส่ือการสอนไดเหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการสอน 
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ตอนที่  3  การประเมินประสิทธิภาพการสอน (ตอ) 

ระดับที่ปฏิบัติจรงิ ประเด็นที่ประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

     7.2   มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดหลากหลาย 

     

8.  มีความสามารถในการประเมินความรูความเขาใจ
ของผูเรียนในวิชาที่สอน 

     

     8.1  มีเกณฑการวัดและประเมินผลที่ชดัเจน       
     8.2  มีการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนและให
ขอมูลยอนกลบัเปนระยะ ๆ เพือ่การปรับปรุงและพัฒนา
ตนเอง 

     

     8.3   มีการประเมินผูเรียนดวยวธีิการที่หลากหลาย
และเหมาะสม 

     

9. คุณลกัษณะของผูสอน       
     9.1  มีประสบการณที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอน      
     9.2 มีทักษะการสื่อสารที่ด ี      
     9.3.  มีความกระตือรือรนในการสอน เขาสอนตรง
เวลาและสม่ําเสมอ 

     

     9.4. มีความรบัผิดชอบในการสอน เขาสอนครบตาม
กําหนด 

     

     9.5 ใชภาษาในการสอนที่สุภาพเหมาะสม      
     9.6  แตงกายสุภาพและเหมาะสมกับกาลเทศะ      
 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

…………………………… 
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แบบการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ช่ือรายวิชา ..............................................รหัสวิชา...........................ตอนเรียนที่................................... 
ภาคการศึกษา............./.............. หลักสูตร/สาขาวิชา...................................คณะ................................. 
ช่ือผูสอน............................................................................................................................................... 

ประเด็นที่ตอง
ปรับปรุง  การดําเนินการปรับปรุง ผลการปรับปรุง หลักฐานอางอิง 

1. ดานการจัดทํา
แผน/แนวการสอน
และเตรียมการสอน 

   

2. ดานการจัด
กิจกรรม 
การเรียนการสอน 

  
 

 
 
 

3. ดานการใชสื่อและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนการสอนและ
การพัฒนาตนเอง 

   
 
 

4. ดานการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู 

   
 
 

5. ดานเทคนิคและวิธี 
การสอน 

   
 

6. ดานคุณลักษณะ
ของผูสอน 

   
 

6. อ่ืน ๆ 
 

   

แบบ ปป. 1 



 - 67 -

หมายเหตุ  หลักฐานอางอิง เชน แผน / แนวการสอน ฉบับปรับปรุงใหม สื่อการสอนที่พัฒนาใหม 
แบบสรุปรายวชิาท่ีนําผลการประเมินมาปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 
ภาคการศึกษา............./............... หลักสูตร/สาขาวิชา.......................คณะ........................ 

รายวิชาที่ไดรับ 
การประเมิน 

ประเด็นที่ตอง
ปรับปรุง 

การดําเนินการ
ปรับปรุง ผลการปรับปรุง หลักฐาน

อางอิง 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

แบบ ปป. 2 



 - 68 -

 
แบบรายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

 
หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
2. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี ้(ถามี) 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section) 

ใหรายงานเปนรายกลุม 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 
5. สถานที่เรียน 

ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน 
 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ระบุหัวขอ จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุ
เหตุผลที่การสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน 25% 
2. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผล
การเรียนรูของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนยัสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ระบุวาวิธีสอนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชามีประสิทธิผลหรือไมมี และปญหาของวิธีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะใน
การแกไข 
4. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ปรับปรงุวิธีสอน 

แบบ มคอ. 5 
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ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงไดจากปญหาที่พบในขอ 3 
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน ) 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา 
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนกัศึกษาในแตละระดับคะแนน 
5. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถามี) 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.3 
หมวด 5 ขอ 2 

6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกาํหนดเวลาการประเมิน 
ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตผุล 
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวธีิการประเมินผลการเรียนรู (ถาม)ี 
ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตผุล 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ 

 
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน (ถามี) และ

ผลกระทบ 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรู
ของนักศึกษา 
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หมวดที่ 5 การประเมินรายวชิา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจดุแข็งและจดุออน 
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจดุแข็งและจดุออน 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

 
หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ัง
ท่ีผานมา 

ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผานมาและอธิบาย
ผลการดําเนินการตามแผน ถาไมไดดําเนนิการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล 
2. การดําเนินการอื่นๆ  ในการปรับปรงุรายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ป
การศกึษานี ้การใชอุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน มคอ.5 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผดิชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

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

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา:………………………………………………………… 
ลงชื่อ............................................... วันที่รายงาน ............................................. 

ช่ือผูรับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………… 
              ลงชื่อ.............................................. วันที่รับรายงาน ......................................... 
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แบบรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
2. หลักสูตร 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม 
 

หมวดที่ 2 การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 
1. การเตรียมนักศึกษา ) (ถามี) 

ระบุวาการเตรียมนักศกึษาตางจากแผนอยางไร และใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต 
2. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

ระบุวาการเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกตางจากแผนอยางไรและให
ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 
3. การเตรียมพนักงานพี่เล้ียง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถาม)ี 

ระบุวาการเตรียมพนกังานพี่เล้ียงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไร
และให 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 
4. การเปล่ียนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อ
การวางแผน 
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4.1 การเปล่ียนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา 
4.2 การเปล่ียนแปลงสิง่อํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 
4.3 การเปล่ียนแปลงอื่นๆ (ถามี) 

 
หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ 

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม 
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนกัศึกษาในแตละระดับคะแนน 
5. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 
1. ปญหาดานการบริหารของสถาบนัอดุมศกึษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานทีฝ่ก 
2. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
3. การเปล่ียนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเล่ียงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี) 
 

หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ) 

1.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจดุแข็งและจดุออน 
1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณ 

ภาคสนาม 
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงาน 
 พี่เล้ียง 
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2.1 ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจดุแข็งและจดุออน 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณ

ภาคสนาม 
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งท่ีผานมา 

สรุปยอการพัฒนาที่สําคัญในปจจุบัน อาทิ  การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับ
คณะหรือที่ปรึกษาประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และ
แนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ 
2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการ
ประเมินครั้งกอน 

ระบุประเด็นที่ระบุไวในครั้งที่ผานมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ 1 
และอธิบายถึงความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผดิชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตอ
อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 ระบุขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  หากมีกิจกรรมหรือการ
ดําเนินงานใดๆ ทีต่องไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมี
ผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร 

------------------------------------ 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม………………... 

ลงชื่อ.......................................... วันที่รายงาน ..................................................... 
ช่ือผูรับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………....... 

ลงชื่อ.......................................... วันที่รายงาน ..................................................... 
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แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน  ประเภทเอกสารประกอบการสอน  
ภาคเรียนที่ .............ประจําปการศึกษา……………(ผูเรียนประเมิน) 

ชื่อรายวิชา ...............................รหัสวิชา...................ตอนเรียนที ่..............หลักสูตร/สาขาวิชา..................... 
คณะ.........................................ชือ่ผูสอน............................................วนั/เดือน/ป......................................... 
ตอนที่  1  ขอมูลเก่ียวกับผูเรียน 
1.  ระดับการศกึษา        ปริญญาตรี    ประกาศนยีบัตรบัณฑิต   ปริญญาโท                                     
         ประกาศนียบัตรบัณฑิตขัน้สูง     ปริญญาเอก 
2.  ชัน้ปที่ศกึษา         ชั้นปที่ 1     ชั้นปที่ 2    ชั้นปที ่3      ชั้นปที ่4      ชั้นปที ่5 
3.  ภาคทีศ่ึกษา         ภาคปกต ิ  ภาคปกตนิอกเวลา  ภาคปกติโครงการพิเศษ   ภาคสมทบ 
4.  ผลการศึกษา (GPA)    ไมทราบ  เปนน.ศ.ปที่ 1  นอยกวา 2.00  2.00 – 2.49  2.50 – 2.99   
          3.00 ข้ึนไป 
5.  เขาเรียนในรายวิชานี้    นอยกวา 6 ครั้ง   6-9  ครั้ง  9-13  ครั้ง   มากกวา 13 ครั้ง 
ตอนที่  2  การประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน ประเภทเอกสารประกอบการสอน   

ระดับที่ปฏิบัติจรงิ ประเด็นที่ประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ดานเนื้อหา      
   1.1   ความสอดคลองกับวัตถปุระสงครายวิชา               
   1.2   ความถกูตองและความสมบรูณของเนื้อหา       
   1.3  โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน เชื่อมโยงความรูเดิม
กับความรูใหม 

     

1.4   ความทันสมยัและการอางอิงเอกสาร      
   1.5  ความลึกซ้ึงของสาระการเรียนรู        
2. ดานการนําเสนอ      
    2.1  การเรียงลําดับเนื้อหามีระบบและเขาใจงาย      
    2.2  การใชภาษาเหมาะสมกับผูเรยีน      
    2.3 มีภาพประกอบชวยใหส่ือความหมายไดชดัเจน       
    2.4  รูปแบบในการเขียนนาสนใจ      
    2.5  คําถามทายบทสอดคลองกับเนื้อหา      
3. ดานการสงเสรมิการเรียนรู      

      3.1 ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรู      
      3.2 การใชประโยชนเพื่อการเรียนรู      
      3.3 คุณคาของเอกสารประกอบการสอน      
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ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

 
………………………………… 
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แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน  ประเภท Power Point 
 ภาคเรียนที่ .............ประจําปการศึกษา……………(ผูเรียนประเมิน) 

ชื่อรายวิชา ..........................รหัสวิชา................ตอนเรยีนที ่................หลักสูตร/สาขาวิชา.................... 
คณะ.........................................ชือ่ผูสอน.....................................วนั/เดือน/ป......................................... 
ตอนที่  1  ขอมูลเก่ียวกับผูเรียน 
1.  ระดับการศกึษา          ปริญญาตรี    ประกาศนียบัตรบัณฑิต   ปริญญาโท                                     
          ประกาศนียบัตรบัณฑิตขัน้สูง     ปริญญาเอก 
2.  ชัน้ปที่ศกึษา          ชั้นปที ่1      ชั้นปที่ 2      ชั้นปที่ 3      ชั้นปที ่4      ชั้นปที ่5 
3.  ภาคทีศ่ึกษา         ภาคปกต ิ  ภาคปกตินอกเวลา  ภาคปกติโครงการพิเศษ   ภาคสมทบ 
4.  ผลการศึกษา (GPA)    ไมทราบ  เปนน.ศ.ปที่ 1  นอยกวา 2.00  2.00 – 2.49  2.50 – 2.99   
          3.00 ข้ึนไป 
5.  เขาเรียนในรายวิชานี้    นอยกวา 6 ครั้ง   6-9  ครั้ง  9-13  ครั้ง   มากกวา 13 ครั้ง 
ตอนที่  2  การประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน ประเภท Power Point  

ระดับที่ปฏิบัติจรงิ ประเด็นที่ประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ดานเนื้อหา      
   1.1  เนือ้หาสอดคลองกับวัตถปุระสงครายวิชา              
   1.2  เนือ้หาทันสมัยและครบถวน      
   1.3  เนือ้หามีการจัดแบงตอนไดเหมาะสม     
2. ดานการนําเสนอ     
   2.1  นําเสนอไดครบถวนทั้งเนื้อหา และตัวอยาง      
   2.2  นําเสนอแตละหัวขอไดชดัเจน     
   2.3  การนําเสนอมีรูปแบบโดดเดน นาสนใจ         
   2.4  การจัดวาง Layout ชวยใหอานงายและสบายตา      
   2.5  มีภาพประกอบชวยใหส่ือความหมายไดชดัเจน      
   2.6  รูปแบบในการเขียนนาสนใจ     
   2.7  คําถามทายบทสอดคลองกับเนื้อหา     
3. ดานการสงเสรมิการเรียนรู      

   3.1 ชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรู     
   3.2 การใชประโยชนเพื่อการเรียนรู     
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ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

………………………………….. 
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แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน  ประเภท คอมพิวเตอรชวยสอน  
ภาคเรียนที่ .............ประจําปการศึกษา……………(ผูเรียนประเมิน) 

ชื่อรายวิชา ..........................รหัสวิชา..................ตอนเรียนที่ .................หลักสูตร/สาขาวชิา............................ 
คณะ..............................................ชือ่ผูสอน..........................................วนั/เดือน/ป.......................................... 
ตอนที่  1  ขอมูลเก่ียวกับผูเรียน 
1.  ระดับการศกึษา          ปริญญาตรี    ประกาศนียบัตรบัณฑิต   ปริญญาโท                                     
          ประกาศนียบัตรบัณฑิตขัน้สูง     ปริญญาเอก 
2.  ชัน้ปที่ศกึษา           ชั้นปที่ 1       ชั้นปที ่2      ชั้นปที่ 3      ชั้นปที่ 4      ชั้นปที ่5 
3.  ภาคทีศ่ึกษา         ภาคปกต ิ  ภาคปกตินอกเวลา  ภาคปกติโครงการพิเศษ   ภาคสมทบ 
4.  ผลการศึกษา (GPA)    ไมทราบ  เปนน.ศ.ปที่ 1  นอยกวา 2.00  2.00 – 2.49  2.50 – 2.99   
          3.00 ข้ึนไป 
5.  เขาเรียนในรายวิชานี้    นอยกวา 6 ครั้ง   6-9  ครั้ง  9-13  ครั้ง   มากกวา 13 ครั้ง 
ตอนที่  2  การประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน  เชนบทเรียนออนไลน  

ระดับที่ปฏิบัติจรงิ ประเด็นที่ประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ดานเนื้อหา      
   1.1  เนือ้หาทันสมัย ครบถวนตามวัตถุประสงค
รายวิชา        

    

   1.2  เรียงลําดบัเนื้อหามีความสัมพันธตอเนือ่งกัน      
   1.3  อธิบายเนื้อหาชัดเจนและเขาใจงาย     
2. ดานการนําเสนอ      
   2.1  การนําเสนอแตละหัวขอเหมาะสม  นาสนใจ      
   2.2  การออกแบบหนาจอเหมาะสม สวยงาม      
   2.3  ภาพกราฟกชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหา        
   2.4  การจัดวาง Layout ชวยใหอานงายและสบายตา      
   2.5 ภาษาที่ใชถกูตองและเหมาะสม      
   2.6  คุณภาพการใชเสียง ดนตร ีประกอบบทเรียน 

เหมาะสม 
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ตอนที่  2  การประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน  เชนบทเรียนออนไลน  (ตอ) 
ระดับที่ปฏิบัติจรงิ ประเด็นที่ประเมิน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
3. ดานการสงเสรมิการเรียนรู      
    3.1 ชวยสงเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห      

     3.2 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจในสาระได
อยางลึกซ้ึง   

    

     3.3 แบบทดสอบกอนและหลังเรียนสมสอดคลอง
กับเนื้อหา  

    

 
ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

………………………………………….. 
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แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน  ประเภทวีดีทัศน  
ภาคเรียนที่ .............ประจําปการศึกษา……………(ผูเรียนประเมิน) 

ชื่อรายวิชา ...............................รหัสวิชา...............ตอนเรียนที่ .............หลักสูตร/สาขาวชิา............................. 
คณะ...............................................ชื่อผูสอน.................................วนั/เดือน/ป................................................ 
ตอนที่  1  ขอมูลเก่ียวกับผูเรียน 
1.  ระดับการศกึษา          ปริญญาตรี    ประกาศนียบัตรบัณฑิต   ปริญญาโท                                     
          ประกาศนียบัตรบัณฑิตขัน้สูง     ปริญญาเอก 
2.  ชัน้ปที่ศกึษา           ชั้นปที่ 1      ชั้นปที่ 2      ชั้นปที ่3      ชั้นปที่ 4      ชั้นปที ่5 
3.  ภาคทีศ่ึกษา         ภาคปกต ิ  ภาคปกตนิอกเวลา  ภาคปกติโครงการพิเศษ   ภาคสมทบ 
4.  ผลการศึกษา (GPA)    ไมทราบ  เปนน.ศ.ปที่ 1  นอยกวา 2.00  2.00 – 2.49  2.50 – 2.99   
          3.00 ข้ึนไป 
5.  เขาเรียนในรายวิชานี้    นอยกวา 6 ครั้ง   6-9  ครั้ง  9-13  ครั้ง   มากกวา 13 ครั้ง 
ตอนที่  2  การประเมินประสิทธิภาพสื่อการสอน ประเภทวีดีทัศน  

ระดับที่ปฏิบัติจรงิ ประเด็นที่ประเมิน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. ดานเนื้อหา      
   1.1 เนือ้หาทนัสมัย และสอดคลองกับวัตถปุระสงค
ของรายวิชา  

    

   1.2 เนือ้หาและการดําเนินเรื่องมคีวามสัมพันธ
ตอเนื่องกนั  

    

   1.3  เนือ้หามีคุณคาและนาสนใจ     
2. ดานการนําเสนอ      
   2.1  ความสอดคลองระหวางภาพกับคําบรรยาย      
   2.2  การดําเนนิเรื่องนาสนใจ ชวนติดตาม     
   2.3  ภาพและเสียงชัดเจน ส่ือความหมายไดเขาใจ      
   2.4  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียน     
   2.5 ระยะเวลาในการนําเสนอเหมาะสม     
3. ดานการสงเสรมิการเรียนรู      
   3.1 มีความรูและความเขาใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น     
  3.2 สงเสริมกระบวนการคิด     

   3.3 เสริมสรางทักษะและประสบการณการเรียนรู     
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ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 

…………………………………………… 
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