
 

 

 

 

 

 

สวนท่ี ๒ การดําเนินการจัดการความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบตัิงานตามแผนการจัดการความรู  

เรื่อง การจัดทํา มคอ.๓ 

 

ชื่อหนวยงาน  : วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

ประเด็นยุทธศาสตร : พัฒนาการจัดการศึกษาดานนาฏดุริยางคศิลประดับพื้นฐาน ถึงระดับปริญญาตรี 

ในสาขาวิชาชีพครู ที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับระดับชาติ 

องคความรูท่ีจําเปน (K) : การจัดทํา มคอ.๓ 

 

ผลการปฏิบัติงาน 

๑. การคนหาความรู (knowledge identification)                                        เปาหมาย ๓ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๑.๑ ประชุมเพื่อคัดเลือก 

องคความรู 

-คณะกรรมการจัดการความรู ชุดเดิมจํานวน ๑๕ คน 

ประชุม ครัง้ที่ ๑ ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  

เวลา ๑๒.๓๐ น. เพื่อคัดเลือกองคความรู ประเด็น 

ที่คณะกรรมการเสนอเพื่อจัดการความรู ไดแก 

  (๑) การจัดทํา มคอ.๓  

  (๒)การจัดทํา มคอ.๕  

  (๓) การจัดการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

  (๔) การเรียนการสอนที่ใชนวัตกรรม   

-สรุปการประชุม 

ครั้งที่ ๑ 

 

๑.๒ คัดเลือกองคความรู 

ที่จะดําเนินการ 

-คณะกรรมการ รวมกันคัดเลือกองคความรู  เรือ่งที่ไดรับ

การคัดเลือก คือ การจัดทํา มคอ.๓  

-คณะกรรมการรวมกันจัดทํา KM๑ และ KM๒ 

-KM๑, KM๒ 

๑.๓ แตงต้ังคณะ 

กรรมการดําเนินงาน 

-คณะกรรมการจัดการความรู ชุดเดิมจํานวน ๑๕ คน 

เสนอใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพิม่เติม อีก จํานวน ๓ 

คน รวมเปน ๑๘ คน 

-คําสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ 

 

 

 

 

 



 

สรุปการประชุมการจัดการความรู คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ 

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. 

 

ผูอํานวยการ: การดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู ในปที่ผานมาเราไดจัดทําองคความรู ๒ เรื่องคือ การจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการกับภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง ถิ่นฐานทํากลอง และเทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน 

เปนปแรกที่เราไดเริ่มกิจกรรม KM อยางเปนรูปธรรม โดย KM   เทคนิคการทําวิจัยในช้ันเรียน ของเราไดรับ

รางวัล ดานการวิจัย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป สําหรับปน้ีเราตองดําเนินการจัดทํา KM ตอ ตามที่ ผอ.ได

แจงใหที่ประชุมบุคลากรวิทยาลัย    ในเรื่องของการรับสมัครคณะทํางาน KM  เพิ่มเติม ปรากฏวามีบุคลากรที่

มีความประสงค    จะทํางานกับคณะ KM จํานวน  ๒ ทาน คือ รองฯ วัลลา นาฏประเสริฐ และ ดร.สุขสันติ  

แวงวรรณ ก็ขอตอนรับสมาชิกใหมทั้ง ๒ ทาน ตอไปจะขอใหทางเลขาช้ีแจงการดําเนินงาน 

ครูประวีนา:    การดําเนินงานจัดการความรู เทาที่ทราบสถาบันคงใหเราดําเนินการตอ อยางนอยดานการเรียนการสอน และ

ดานการวิจัยตองทําแนนอน เพราะวาเปนการรองรับประกันคุณภาพระดับอุดม ในปที่แลววิจัยการเรียนการ

สอน เราทําเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  กับภูมิปญญาทองถิ่น แตเราเนนไปที่

ระดับพื้นฐาน ในปน้ีเราควรทําระดับอุดม สําหรับครั้งน้ี    เปนการประชุมครั้งแรก ถือเปนขั้นที่ ๑ ของ KM 

คือการคนหาความรู ขอใหกรรมการทุกทานชวยกันเสนอหัวขอที่เราจะจัดทํา KM โดยสวนตัวมีความเห็นวา

ปญหาดานการเรียนการสอน ของเราในระดับปริญญาตรี คือ การจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๕ เน่ืองจากการ

ประเมินในระดับอุดมศึกษาที่ผานมา คณะกรรมการยังไมพอใจกับ มคอ.๓  

ครูวรเทพ: ถาเราจะทํา KM ดานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ขอเสนอใหเชิญครูวีระศักดิ์      กล่ันรอด เขามา

เปนคณะกรรมการอีก ๑ ทาน เน่ืองจากครูวีระศักดิ์ กล่ันรอด สอนในระดับปริญญาตรี นอกจากน้ันยังเปน

งานประสานปริญญาตรี ซ่ึงนาจะมีประสบการณ มีมุมมองตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอคณะ KM ของเรา 

ครูอรณาตย:  เห็นดวยกับการจัดทํา KM เรื่อง มคอ.๓ ตองอมรับวาเปนเรื่องใหมสําหรับพวกเรา และยังมีความเขาใจที่ยังไม

ถูกตองเก่ียวกับ มคอ. ๓ และขอเสนอวาในขั้นของการถายทอดองคความรู อยากใหจัดในรูปแบบของการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อที่บุคลากรทุกทานจะไดเรียนรูรวมกับคณะกรรมการ KM  

ครูสมภพ: อยากใหทําเรื่องการเรียนการสอนที่ใชนวัตกรรม องคความรูเก่ียวกับการสรางนวัตกรรมเพื่อประกอบการ

เรียนการสอน ก็เปนส่ิงที่จําเปน ครูบางทานยังไมมีนวัตกรรมที่ใชในการเรียนการสอน ยังไมรูจักการเลือกใช

นวัตกรรม และการสรางนวัตกรรม ถาเรามีองคความรูดานน้ีก็จะเปนประโยชนมาก 



ครูกนกเลขา: เสนอเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีเทคนิคการสอนตางๆ ที่นาสนใจมาก แต

บางครั้งก็ยังเกิดความสับสน เรานาจะมีการรวบรวมองคความรูไวเพื่อใหครูสามารถ  นําเทคนิคการสอน 

หรือวิธีการสอนตางๆ มาใสในแผนการสอน 

ครูพิชญธิดา: เสนอเรื่องการเรียนการสอนเพื่อเตรียมพรอมนักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียน เน่ืองจากปจจุบันทั้งครูและเด็ก

เรายังขาดความเขาใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียน ถาเรามีการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมนักเรียน

เขาสูประชาคมอาเซียน ก็จะเปนประโยชนมาก 

ผูอํานวยการ: การจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๕ เปนประเด็นที่นาจะนํามาจัดทํา KM เพราะนอกจากครูที่สอนในระดับ

ปริญญาตรีจะนํามาใชไดแลว ยังเปนการรองรับการประกันคุณภาพ ที่ผานมาครูทํา มคอ.๓ และ มคอ.๕ 

ครบถวนแตยังไมถูกตอง ดังน้ัน ผอ.เห็นดวยกับการทํา KM เรื่อง มคอ.๓ และ มคอ.๕ 

ครูอรณาตย:   เห็นดวยกับ การจัดทํา มคอ.๓ และในปจจุบันถาเราไปคนในอินเตอรเนต จะพบวามีองคความรูเรื่องการจัดทํา 

มคอ.๓ อยูพอสมควร ถาคณะ KM ของเราไดมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อใหทุกคนไดมีความเขาใจ

ตรงกัน เราก็จะสามารถนําองคความรูไปเผยแพรใหแกบุคลากรของวิทยาลัยได 

ครูประวีนา: เม่ือคณะกรรมการมีความเห็นวาควรจัดทํา KM เรื่อง การจัดทํา มคอ.๓ ในการประชุมครั้งน้ีเราควร

ดําเนินการวางแผน ในการจัดทํา KM๑ และ KM๒ 

สรุปประเด็นความรู 

คณะกรรมการเสนอวาควรเชิญครูวีระศักดิ์  กล่ันรอด เขามาเปนคณะทํางานอีก ๑ ทาน สําหรับประเด็นที่จะนํามา

ทํา KM มีผูเสนอทั้งหมด ๔ เรื่อง ไดแก  

๑. การจัดทํา มคอ.๓  

๒. การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓. การเรียนการสอนที่ใชนวัตกรรม 

๔. การเรียนการสอนเพื่อเตรียมพรอมนักเรียนเขาสูประชาคมอาเซียน 

ที่ประชุมมีมติวา ควรทํา KM เรื่อง การจัดทํา มคอ.๓ โดยคณะกรรมการไดรวมกันจัดทํา KM๑ และ KM๒ เรียบรอย

แลว 

 

  

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู  

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒. การสรางและแสวงหาความรู (knowledge creation and acquisition)             เปาหมาย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๒.๑ ระดมความ

คิดเห็น โดย

แสดงเจตคติ 

และ

ประสบการณ 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ ๒ 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.  

ณ หองประชุมเล็ก 

-รวมกัน จัดทํา KM๑ และ KM๒   

 

-สรุปการประชุม 

ครั้งที่ ๒ 

 ๒.๒ หาความรู

เพิ่มเติม จาก

แหลงตางๆ  

 

-จากการประชุมวันที่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุม 

มีมติใหคณะกรรมการทุกทานไปศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจยั

ตางๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัการทํา มคอ.๓ 

 โดยมีการแลกเปลี่ยนความรูทาง facebook กลุม KM วิทยาลัย 

นาฏศิลปอางทอง 

-facebook 

กลุม KM  

วิทยาลัย 

นาฏศิลปอางทอง 

 -คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ ๓  

วันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.  

ณ หองประชุมเล็ก คณะกรรมการรวมกันพจิารณา รูปแบบการ

จัดทํา มคอ.๓ จากตัวอยางของสถาบันตาง ๆ และพจิารณาถึง

รูปแบบทีจ่ะจัดทํา โดยแบงกลุมยอยเปนภาควิชา 

-สรุปการประชุม 

ครั้งที่ ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการประชุมการจัดการความรู คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

ครูประวีนา: ในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูในวันน้ีขอเริ่มดวยการทบทวน KM ๒ ที่คณะกรรมการไดชวยกันจัดทําวามี

ประเด็นใดที่ควรจะมีการปรับปรุงแกไขหรือไม โดยสรุป การดําเนินการ ๗ ขั้น มีดังน้ี 

 ขั้นที่ ๑ คนหาความรู เราไดดําเนินการเสร็จส้ินเรียบรอยแลว 

ขั้นที่ ๒ การสรางและแสวงหาความรู ขณะน้ีเราอยูในขั้นน้ี ควรจะดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในเดือนสิงหาคมน้ี  

ขั้นที่ ๓ รวบรวมขอมูลใหเปนระบบ 

ขั้นที่ ๔ การจัดทําชุดฝกอบรม 

ขั้นที่ ๕ การเผยแพร 

ขั้นที่ ๖ การแลกเปล่ียนเรียนรู 

ขั้นที่ ๗ การเรียนรู ซ่ึงในขั้นน้ีครูทุกคนที่สอนระดับปริญญาตรี ตองนําองคความรูไปใชได 

ครูณิชาภา:  จากการที่ไปคนควาขอมูลจากอินเตอรเนต เก่ียวกับการจัดทํา มคอ.๓ ของมหาวิทยาลัยตางๆ  

               ตนเองมีความเห็นวา ขอมูลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีแบบฟอรมที่ดี เขาใจงาย นาจะนํามาเปนตัวอยาง 

ในการจัดทํา มคอ.๓ ของเราได     

ครูวัลลา: จากการที่ศึกษาตัวอยางมา พบวา หมวด ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา ก็มีความแตกตางกันออกไป 

หลายรูปแบบ 

ครูอรณาตย: ในสวนของแบบฟอรมเราตองยึดแบบของ สกอ. ซ่ึงสามารถดาวนโหลดได แตเวลาเราทํา KM อยากจะใหออกมา

เปนคูมือ โดยควรช้ีใหเห็นวาแตละขอน้ันมีที่มาจากไหน อยากไดตรงน้ันมากกวาที่จะเขียนวาแตละขอเขียนวา

อยางไร 

ครูพิชญธิดา: เสนอวาใหคณะกรรมการแตละทานไปดาวนโหลดแบบฟอรมของ สกอ. เพื่อมาจัดทํา มคอ.๓ ในรายวิชาที่ตนเอง

สอน เพื่อเปนการทําความเขาใจ และจะไดรูวาขอไหนที่ไมเขาใจเพื่อจะไดนํามาพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนรู และ

ทําความเขาใจใหตรงกัน 

ครูประวีนา: เสนอใหแบงเปนกลุมยอย เปนภาควิชาไดแก ศึกษาทั่วไป นาฏศิลปไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา เพื่อ

ไปทําความเขาใจและนําขอมูลมาแลกเปล่ียนเรียนรู 



ครูไชยอนันต: อยากใหทําความเขาใจเรื่อง mapping ประเด็นความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง ที่ทําไปในปการศึกษา

ที่ผานมา ไมแนใจวาเขาใจถูกหรือเปลา 

ครูอรณาตย: เสนอใหเนนประเด็นของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีลักษณะเปนอยางไร 

อยากใหเสนอเปนตัวอยางใหครูผูสอนเลือกไปใชได 

ครูจารุชา:  การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จริงๆ แลวอยูที่เทคนิคของผูสอนแตละคน จําเปนหรือไมที่จะตองระบุวาการ

สอนที่ครูใชเปนทฤษฎีของใคร 

ครูประวีนา: การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญเนนที่กิจกรรมการเรียนการสอนมากกวา จะเนนวาวิธีน้ีเปน การสอนตาม

ทฤษฎีของใคร จากการประเมินภายในระดับอุดมศึกษาที่ผานมา กรรมการขอใหครูช้ีใหเห็นวากิจกรรมไหน 

หรือสวนไหนของโครงการสอน ที่แสดงใหเห็นวาสอนโดยเนนผูเรียน    เปนสําคัญจริงๆ แลวใน มคอ.๒ ก็มีแนว

ทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูแลว เราสามารถนํามาปรับใชในการเขียน มคอ.

๓ ไดเลย 

ครูไชยอนันต: นาฏศิลปไทยศึกษา พบกันวันจันทรที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมเล็ก ขอใหแตละ

ทานไปศึกษารายละเอียดในแตหัวขอ เพื่อจะไดนํามาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน 

สรุปประเด็นความรู 

 ในขั้นที่ ๒ การสรางและแสวงหาความรู ที่ประชุมมีมติใหแบงคณะกรรมการออกเปน ๓ กลุม      ตามภาควิชาที่

สังกัด ไดแก ศึกษาทั่วไป นาฏศิลปไทยศึกษา และดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา ทําความเขาใจ และชวยกันจัดทํา มคอ.๓ โดย

รวมกันทําภาคลละ ๑ รายวิชาเพื่อนําขอมูลมาแลกเปล่ียนเรียนรูกัน ในการประชุมครั้งตอไป โดยจะมีการประชุมครั้งตอไปใน

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประชุม ครั้งที่๒  

วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ทบทวน KM ๑ และ KM ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคนาฏศิลปไทยรวมกนัจัดทํา มคอ.๓ 

 

 

 

 

 

 



สรุปการประชุมการจัดการความรู คร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

  

ในการประชุมครั้งที่ ๓ ภาควิชานาฏศิลปไทยศึกษา ไดนําตัวอยาง มคอ.๓ ที่กลุมของภาควิชาไดรวมกันจัดทํามาเปน

ตุกตาในการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูในครั้งน้ี 

ครูสุขสันต:ิ เปนตัวแทนของภาควิชานาฏศิลปไทย นําเสนอรายละเอียดการจัดทํา มคอ.๓ โดยมีขอสังเกต    วา ในหมวดที่ ๑ 

กรณีที่เปนอาจารยพิเศษตองระบุอาจารยประจําวิชา ซ่ึงเปนอาจารยของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

 ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

ใหระบุช่ือ – นามสกุล อาจารยผูสอน หากมผีูสอนหลายคนใหระบุช่ืออาจารยทุกคนและอาจารยคน

แรกเปนผูรับผิดชอบ 

กรณีที่เปนอาจารยพเิศษจะตองระบุอาจารยประจําวิชา ซึ่งเปนอาจารยประจําวิชาที่อยูในวิทยาลัย

โดยมีหนาทีป่ระสานงานกับอาจารยที่เปนบุคคลภายนอกเปนผูรบัผิดชอบการสอน    

ครูวีระศักดิ์ : แสดงวาอาจารยพิเศษทุกทานที่เราเชิญมาสอน รับผิดชอบการสอน แตเราตองตั้งอาจารยประจําของเราเปน

ผูรับผิดชอบหลัก คูกับอาจารยพิเศษ 

ครูประวีนา: มีบางตัวอยางที่ไปคนมา อธิบายวา “อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตองเปนอาจารยประจําที่ไมไดลาศึกษาตอ กรณี

ที่สอนหลายคนตองใสช่ืออาจารยทุกคน อาจารยที่มีช่ือเปนคนแรกเปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา” 

ความหมายของ มคอ.๓ 

 รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการ

เรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจน

เก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเน้ือหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ

ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลา

ที่ใชในการเรียน  วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถ   

คนควาได นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 สวนนํา  

ภาคการศึกษาที่ ................................. และ ปการศึกษา ……………………………..  

๑. ภาคการศึกษา ใสตามทีร่ะบุไวในคูมือหลกัสูตร วาเปนภาคการศึกษาที ่๑ หรือ ๒  

๒. ปการศึกษาใหใสดังน้ี  



ช้ันปที่ ๑ ใหใสปการศึกษา ๒๕๕๕   

ช้ันปที่ ๒ ใหใสปการศึกษา ๒๕๕๖   

ช้ันปที่ ๓ ใหใสปการศึกษา ๒๕๕๗   

ช้ันปที่ ๔ ใหใสปการศึกษา ๒๕๕๘ 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป  

๑. รหัสและชื่อรายวิชา  

ใสรหัส และรายช่ือวิชาภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ) เชน 

     ๒๐๑ – ๒๒๐๑๔  ทักษะนาฏศิลป ๑ (Dance ๑ :Leading and Femaie Roles of Drama) 
 

๒. จํานวนหนวยกิต  

ใสจํานวนหนวยกิต (ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย – ช่ัวโมงปฏิบัติ – ช่ัวโมงฝกงาน) 

     หนวยกิต ๓ (๐-๖-๓) 

 

๓. หลักสูตร และประเภทของรายวิชา  

  ใหใสวา “หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป)”  และใหระบุวาเปนวิชาศึกษาทั่วไป  

หรือวิชาเฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู กลุมวิชาเอก)  

   กลุมวิชาเอกเดี่ยว 

   กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 

   กลุมวิชาเอกเลือก 

๔. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน  

ใสเฉพาะช้ันปที่เรียน ตามแผนการศึกษา เชน ช้ันปที่ ๑    

๕. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  

          ระบุรายวิชาที่ตองเรียนมากอน ตามคูมือการศึกษา โดยใหระบุรหัสและช่ือภาษาไทย  

ในกรณีที่ไมมรีายวิชาที่ตองเรียนมากอนใหใสคําวา “ไมมี”  
 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  

ระบุรายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน ตามคูมือการศึกษา โดยใหระบุรหัสและช่ือภาษาไทย 



ในกรณีที่ไมมีรายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใสคําวา “ไมมี” 

๗. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

ใหระบุช่ือ – นามสกุล อาจารยผูสอน หากมผีูสอนหลายคนใหระบุช่ืออาจารยทุกคนและอาจารยคน

แรกเปนผูรับผิดชอบ 

กรณีที่เปนอาจารยพเิศษจะตองระบุอาจารยประจําวิชา ซึ่งเปนอาจารยประจําวิชาที่อยูในวิทยาลัย

โดยมีหนาทีป่ระสานงานกับอาจารยที่เปนบุคคลภายนอกเปนผูรบัผิดชอบการสอน    

๘. สถานท่ีเรียน  

ใหใสคําวา “อาคารเรียน ๑” หรือ “อาคารเรียน ๒” หรือ “อาคารปฏิบัติการ ๕ ชั้น”  

ตามดวย “วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง” หรือสถานที่เรียนในวิชาน้ันๆ ถาไมไดเรียนในวิทยาลัย ฯใหระบุตามจริง 

๙. วันท่ีจัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวันท่ีมีการปรับปรุงคร้ังลาสุด  

ใหใสวันที่นําเสนอ ตอที่ประชุมประมวลฯ ของภาคการศึกษาน้ันๆ หากมีการแกไขตามที่ประชุมประมวลฯ ใหใสวันที่

มีการแกไขครั้งสุดทายกอนสงผลิต หรือสงคณะฯ (ควรเปนวันกอนเปดภาคการศึกษาประมาณ ๑ เดือน)  

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา  

ใหระบุจุดมุงหมายของรายวิชา โดยอิงจากคําอธิบายรายวิชาในหลักสูตรใหครบทุกเน้ือหาเขียนใหดู

เปนจุดมุงหมายครอบคลมุทั้งดานความรู ทักษะ  และเจตคติ  เชน  

๑.๑ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในเรื่อง.....................................................................  

๒.๒ เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค / หลักการ / ทฤษฎี..................................  

๓.๓ เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดาน........................................................................................  

๔.๔ เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหกลไก / กระบวนการ...................................................  

๕.๕ เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอ...................................................................................... 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนาปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ ในการจัดทําครั้งแรกใหใสคําวา 

“เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตร ีสาขาวิชานาฏศิลปไทย

ศึกษา พ.ศ.  ......” 

ในการจัดทําครั้งตอไปถามีการปรบัปรุงเน้ือหาใหใสคําวา “มีการปรบัปรุงเน้ือหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ....”  



๒.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

 

หมวดท่ี ๓ สวนประกอบของรายวิชา  

๑. คําอธิบายรายวิชา  

      ใหใสคําอธิบายรายวิชาที่ปรากฏในคูมือหลักสูตร  

๒. จํานวนช่ัวโมงที่ใชในการเรียนการสอนภาคการศึกษา (สอดคลองกบัหนวยกิต) 

 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

ขอขอมูลตัวอยาง

จากครูชมเพลิน 

   

 

ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย/สอนเสริม/การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม / การฝกงาน /การศึกษาดวยตนเอง ที่อาจารยจัด

ใหแกนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา ทั้งน้ีจํานวนช่ัวโมงบรรยาย / การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน ตองสอดคลองกับ

จํานวนหนวยกิตของรายวิชาน้ันๆ ในกรณีที่ไมมีการจัดกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงใหระบุวา “ไมมี” 

๓. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน 

รายบุคคล  

ระบุจํานวนช่ัวโมงที่อาจารยจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ รวมทั้งวิธีการส่ือสารใหแกนักศึกษา เชน มือถือ, 

E – Mail, การพบเปนรายบุคคล โดยไมนับรวมจํานวนช่ัวโมงที่นักศึกษามาปรึกษางานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยสวนใหญ

ประมาณ “๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห” 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา  

หมวดน้ี จะตองดูวา รายวิชาที่รับผิดชอบกําหนดมาตรฐานการเรียนรูอะไรไวบาง ควรจดไว ถาไม

แนใจใหดูที ่curriculum mapping หลงัจากน้ันใหปฏิบัติดังน้ี  

  ๑. ศึกษามาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา  วาวิชาของเราน้ันต้ังใจไววาจะใหตอบสนองขอใด  

๒. เมื่อไดครบทั้งหมดแลว ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ (●) และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง (o) 

ใหออกแบบวิธีการสอน วิธีการประเมิน ในแตละขอ  

หมายเหตุ  รายละเอียดของวงทบึและวงโปรง  ตองดูในหลกัสูตร (มคอ.๒ หนา....) 

๓. เมื่อไตรตรองเรียบรอยแลว ใหเขียนในรปูของสิ่งที่ตองพฒันา  



๔. กรณีที ่เรากําหนดวงทบึ หรือวงโปรง ไวหลายขอ ก็ใหเขียนสิ่งทีจ่ะพฒันาเรียงกันลงมา 
 

(เพ่ิมตารางภาควิชาการศึกษาท่ัวไป ๕ วิชาชีพครู ๖) 

กําหนดมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาสาขานาฏศิลปไทยศึกษาและดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

ประกอบดวย  ๗ ดาน (วงทึบ) และ (วงโปรง) ไดแก 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๒. ดานความรู  

๓. ดานทักษะ ปญญา 

๔. ดานทักษะ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

๕. ดานทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และใชเทคโนโลยี 

๖. ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

๗. ดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 

กําหนดมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชาสาขานาฏศิลปไทยศึกษาและดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา

ประกอบดวย  ๗ ดาน (วงทึบ) และ (วงโปรง) ไดแก 

๕. เมื่อกําหนดสิง่ที่ตองพัฒนาแลว จึงกําหนดวิธีการสอน และวิธีการประเมินผล ใสลงไป   ในแตละ

สวน โดยทําเปนความเรียง และเรียงลําดับขอใหม  

๖. ผูจัดทําไดยกตัวอยางไวแตละดาน (รายละเอียดอยูหนาถัดไป) ทั้งสิง่ที่ตองการพัฒนา วิธีการสอน 

และวิธีการประเมินผล ทุกๆ ทานสามารถนําไปใชได ถาเหมอืนกับที่ต้ังใจไว ก็ลอกไป ไมมีลิขสิทธ์ิ แตถาไม

เหมอืน ก็ดัดแปลงไดจากตัวอยาง  

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  

ประกอบดวย ๒ สวน คือ  

สวนท่ี ๑ แผนการสอน  

ใหระบุหัวขอ /รายละเอียดของเรื่องที่จะจัดการเรียนการสอนในแตละสปัดาห จํานวนช่ัวโมงในแตละ

หัวขอ วาในแตละสัปดาหน้ันมีการบรรยายกี่ช่ัวโมง ปฏิบัติ หรือสัมมนากี่ช่ัวโมง นอกจากน้ี ยังตองระบุ

กิจกรรมการเรียนการสอน รวมทัง้ช่ืออาจารยผูสอน ลงในตารางที่กําหนดให เชน 

 

 

 



 

สวนท่ี ๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู  

เปนการระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู โดยใหระบุลงในตารางที่กําหนด ซึ่งแบงเปน ๔  

คอลัมน 

 

ผลการเรียนรู  

ขอที่ 

วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการ

ประเมินผล (รอยละ) 

    

คอลัมนท่ี ๑ ผลการเรียนรู ใหใสหมายเลขขอ ของมาตรฐานการเรียนรู ที่เราจะพัฒนาตามที่ทาํ 

วงทึบ/วงโปรงไวใน curriculum mapping (อยาลืมวาหมายเลขขอน้ี ตองตรงกบั curriculum mapping    

ที่เราไดทําไว) 

คอลัมนท่ี ๒  เปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูน้ันๆ เชน ใชการสงัเกต การตรวจสอบเวลาการเขา

หองเรียน การสอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค แบบฝกหัด การนําเสนอหนาช้ัน การสอบปฏิบัติ

เปนรายบุคคล เปนตน  

** ในกรณีที่วิธีการประเมินหน่ึงๆ ตอบสนองผลการเรียนรูหลายขอ ใหรวมผลการเรียนรู ทั้งหมดลงในแถว

เดียวกัน  

คอลัมนท่ี ๓  สัปดาหทีป่ระเมิน หมายถึง สัปดาหทีท่ําการประเมินในเรือ่งน้ันๆ ถาทําหลายสัปดาหให

ระบสุัปดาหที่ทํา เชน ทุกสัปดาห สัปดาหที ่๑, ๕ หรอื สัปดาหที ่๕ - ๗ หรือตลอดภาคการศึกษา เปนตน  

คอลัมนท่ี ๔  สัดสวนของการประเมินผล ใหระบรุอยละของการประเมินแตละรูปแบบรวมกันวาตลอด

ทั้งวิชาคิดเปนเทาไร ของการประเมินทั้งหมด ทั้งน้ีตองไมเกนิ ๑๐๐  

 

ตัวอยาง 

 

ผลการเรียนรู  

ขอท่ี 

วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน สัดสวนของการ

ประเมินผล (รอยละ) 

ใหนําหมายเลขขอ  

จาก หมวดที่ ๔ หรือ  

ผลการเรียนรูใน มคอ.๒  

การทดสอบยอย ๒,๓,๗,๘,๑๒ ๑๐ 



 การเขาหองเรียน ๑ – ๑๕ ๕ 

 แบบฝกหัด ๕ – ๑๔ ๑๐ 

 การสอบกลางภาค ๘ ๓๕ 

 การสอบปลายภาค ๑๖ ๔๐ 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน แบงออกเปน ๓ หัวขอ  

หัวขอท่ี ๑ ตําราและเอกสารหลัก  

ใหระบุตํารา เอกสาร หนังสือ ที่ใชเปนหลักในการเรียนการสอน  

หัวขอท่ี ๒  เอกสารและขอมลูสาํคัญ  

ใหระบุ หนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซด หรือแหลงอางอิงอื่น ๆ  

เชน  หนังสือ/เอกสาร/ ฯลฯ ที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษา คือนักศึกษาทุกคนตองอาน/ตองศึกษา  

หัวขอท่ี ๓ เอกสารและขอมูลแนะนํา 

   เปนเอกสารที่แนะนําใหนักศึกษา  คนควาเพิ่มเติม แตไมจําเปนตองระบุทุกรายวิชา 

ถาไมมีใหใสเครื่องหมาย (-)   

 

 

 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  

หมวดที่ ๗  เปนขอมูลที่สวนกลาง/ภาครัฐ ตองการทราบวาแตละรายวิชา มีการประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอนอยางไร เปนระบบหรือไม การสอบ/ประเมินผลการเรียน สามารถตรวจสอบไดหรือไม    

มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยางไร มีขอแนะนําดังน้ี  

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

    กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา หมายถึง วิธีการ หรือแนวทาง      

ที่ผูสอนหรืออาจารยผูประสานงานรายวิชา  ใหนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาอยางไร  อาจระบุได ดังน้ี  



   ๑) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลน (ถามี)  

   ๒) นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย  

   ๓) นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอก

หองเรียน  สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลตอการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะเพื่อการ

ปรับปรุงรายวิชา โดยแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลน /การเขียนบรรยาย  

   ๔) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนระหวางเรียน  

   ๕) แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา  

   ๖) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมือ่เสรจ็สิ้นภาคการศึกษา  

   ๗) จัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเมือ่สิ้นปการศึกษา โดยตัวแทนนักศึกษา   

แตละกลุม ประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน (Focus group) มีวิทยากรหรอืผูทรงคุณวุฒิ   ที่มิใชอาจารยผูมี

สวนเกี่ยวของกบัการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันน้ันเปนผูดําเนินการ  

(หมายเหตุ วิทยาลัยดําเนินการในขอ ๕ แตอาจารยประจําวิชาสามารถเลือกวิธีการประเมินเพิ่มเติมได

จากขอ ๑-๗ ) 

๒. กลยุทธการประเมินการสอนโดยอาจารย  

    กลยุทธการประเมินการสอนโดยอาจารย หมายถึง  แนวทางหรือวิธีการทีจ่ะไดมาซึง่ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลของการสอน ของอาจารย รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่อาจารยจัดข้ึนในระหวางภาคการศึกษา วา

เหมาะสมหรือไม ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี  อาจเลือกไดจากแนวทางตอไปน้ี  

   ๑) การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา 

(วิธีน้ีใชไดในกรณีที่อาจารยมีผูรวมสอนหลายคน รวมกันพิจารณากิจกรรม/วิธีการสอน อาจดูจากผลการเรียน 

พฤติกรรมของนักศึกษา จัดประชุมและสรุปผล) 

   ๒) การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน ผูสังเกตการณของคณะกรรมการบริหารรายวิชา/

กลุมวิชา รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา (ใชวิธีเดียวกับขางตน โดยเพิ่มตัวแทนของคณะ

กรรมการฯ เขาไปสังเกต การจัดเรียนการสอนในช้ันเรียน)  

   ๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา  โดยนําผลการ

เรียนของนักศึกษามาพิจารณา จากน้ันคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นบันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน  

   ๔) อาจารยผูประสานงานรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินผลการจัด     การเรียน

การสอน ระหวางภาคการศึกษา/เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  

๓. วิธีการปรับปรุงการสอน  



     วิธีการปรับปรุงการสอน หมายถึง แนวทาง กลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน ที่อาจารยประสงค

ที่จะจัดทํา เชน การทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน การประชุมรวมกันเพื่อพัฒนาวิธีการจัดการ

เรียนการสอน ตามขอเสนอแนะ ดังน้ี  

     ๑) ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา/อาจารยในภาควิชา/

อาจารยระหวางสถาบัน  

     ๒) อาจารยผูรวมสอนปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อหาทางแกไขปญหาการเรียนของนักศึกษา  และ

นํามาปรับปรุงวิธีการสอน  

     ๓) จัดใหมีการทําวิจัยในช้ันเรียน  

     ๔) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมสัมมนาบุคลากร 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  

    การทวนสอบ มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา (Verification) หมายถึง การ

ตรวจสอบความเปนจริงที่เปนขอกําหนดตามเงื่อนไขในรายวิชา สามารถยืนยันและมีหลักฐาน ดังน้ี 

๑) มีการประชุมพิจารณาประเมินความเหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนของรายวิชา

วาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในรายละเอียดวิชา และเปนไปตามแผนการสอนโดยคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

๒) มีการจัดทํารายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียนของรายวิชาเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรและจัดทํารายงานรายวิชาที่ สกอ กําหนด(มคอ๕.) 

ขอเสนอแนะและแนวปฏิบัติสําหรับอาจารย/อาจารยผูประสานงานรายวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธ

การประเมินการสอน 

๑. อาจารยผูประสานงานรายวิชา นําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการ

เรียนรู ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กอนเปดภาคการศึกษา และไดรบัอนุมัติใหดําเนินการ  

๒. นักศึกษาไดรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู 

ในช่ัวโมงแรกของการเรียนรายวิชา  

๓. การพิจารณาผลการสอบเพือ่ออกเกรดของรายวิชา จะผานการพิจารณา ครั้งที ่๑ โดยอาจารย/

อาจารยผูสอนรวมแตละรายวิชา และ ครั้งที ่๒ เปนการพิจารณาของกรรมการบรหิารหลกัสูตร  
 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา หมายถึง สิ่งที่อาจารยผูสอน

และอาจารยผูประสานงานจะทาํเพื่อเปนการปรับปรงุการจัดการเรยีนการสอนในแตละปการศึกษา หรือเมื่อได



ขอมูลจากการประเมินที่กลาวมาแลวขางตน โดยมุงเนนทั้งกระบวนการต้ังแตเน้ือหา ผูสอน การสอบ การ

ประเมินผล และการใหเกรด 

 



ขอเสนอแนะและแนวปฏิบัติสําหรับอาจารย/อาจารยผูประสานงานรายวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับการ

ดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

๑) อาจารยผูประสานงานรายวิชาสรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาค

การศึกษา และนําเสนอแนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติม ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน  

๒) อาจารยผูประสานงานรายวิชาและอาจารยผูรวมสอน รวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการ

เรียนการสอนและนําขอคิดเหน็ / การประเมินจากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรงุการจัดการเรียน

การสอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน  

๓) อาจารยผูประสานงานรายวิชาทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน

การสอนโดยนักศึกษา ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนในปการศึกษาหนา ทั้งน้ีไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๔) อาจารยผูประสานงานรายวิชานําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการ

ประเมินการสอนโดยอาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียน  การสอน จากน้ัน

นําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น  

 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

ใหลงช่ืออาจารย/อาจารยผูประสานงานรายวิชา และวันที่ ที่ทํารายงาน  

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ใหลงช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และวันที ่ที่รบัทราบ  

 

 

สรุปประเด็นความรู 

 ตามที่ภาควิชานาฏศิลปไทยศึกษา ไดนําเสนอตัวอยางการจัดทํา มคอ.๓ ซ่ึงตัวอยางน้ีไดมาภาคคระกรรมในกลุมที่

สังกัดภาควิชานาฏศิลปไทยศึกษา ไดรวมกันจัดทําคําอธิบายการจัดทํา มคอ.๓ ที่ประชุมเห็นชอบกับตัวอยางที่ภาควิชา

นาฏศิลปไทยศึกษา จัดทําขึ้น แตอยากใหมีการจัดทําเอกสาร ๓ รูปแบบ ไดแก ตัวอยาง  คําอธิบาย และแบบฟอรม โดยใน

การประชุมครั้งหนาคณะกรรมการจะรวมกันจัดทําเอกสาร 

 

 

 

 



ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ ส.ค.๕๖ วันนี้เราทํา มคอ.๓ แตละภาควิชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓. การจัดความรูใหเปนระบบ (knowledge organization)                              เปาหมาย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๓.๑ จัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ ๔ 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.  

ณ หองประชุมเล็ก คณะกรรมการรวมกันวิเคราะห  

มคอ. ๓ ของแตละภาควิชา และชวยกันจัดทําคําอธิบาย 

การจัดทํา มคอ.๓ 

-สรุปการประชุม 

ครั้งที่ ๔  

 

๓.๒ รวบรวมความรู  

สรปุประเด็น 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ ๕    

วันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ หองประชุมเล็ก รวมกันพิจารณาคําอธิบาย มคอ.๓  

ตอจากการประชุมครัง้ที่ ๔  

-สรุปการประชุม 

ครั้งที่ ๕ 

-คําอธิบาย  

การจัดทํา มคอ.๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการประชุมการจัดการความรู คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ 

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ผูอํานวยการ: การประชุมในครั้งน้ี เราจะชวยกันวิเคราะห มคอ.๓ ของแตละภาควิชา เพื่อจะไดจัดทําคําอธิบายการเขียน 

มคอ.๓ องคความรูที่เราจะไดครั้งน้ี คือ คูมือการเขียน มอค.๓ โดยมีทั้งตัวอยางและคําอธิบาย เพื่อใหครู

สามารถหยิบไปใชไดอานแลวสามารถทําตามไดเลย 

ครูประวีนา: การประชุมครั้งที่ผานมาคณะกรรมการไดรวมกันพิจารณา มคอ.๓ ของภาควิชานาฏศิลปไทยศึกษา ในครั้งน้ีเรา

จะมาพิจารณาของภาควิชาศึกษาทั่วไป และดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา โดยในสวนของศึกษาทั่วไป ขออนุญาต

ใหครูชมเพลิน นําเสนอตัวอยางการจัดทํา มคอ.๓ วิชาภาษาอังกฤษ 

ครูชมเพลิน: เอกสารที่นําเสนอในครั้งน้ี ในแตละหัวขอจะมีคําอธิบายกอน และจึงตามดวยตัวอยาง ในแตละหัวขอ ซ่ึง

รายละเอียดมีดังน้ี 

 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓)   

 รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อให  การจัดการ

เรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจน

เก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเน้ือหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ

ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลา

ที่ใชในการเรียน  วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถ   

คนควาได นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

คําอธิบาย มคอ.๓ 



หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  คณะศิลปศึกษา 

               ระบภุาควิชาศึกษาทั่วไป/ภาควิชาการศึกษา/ภาควิชานาฏศิลปไทยศึกษา/ 

ภาควิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 

ตัวอยาง    หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  คณะศิลปศึกษา  ภาควิชานาฏศิลปไทย 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา       

    ระบุรหัส ช่ือรายวิชาภาษาไทยและวงเล็บช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 ตัวอยาง   ๓๑๑-๒๒๑๑๑     ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง   (English of  Acting) 

๒. จํานวนหนวยกิต    

     ระบุจํานวนหนวยกิต และวงเล็บจํานวนช่ัวโมง บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง  

ตัวอยาง      ๒ (๑-๒-๓) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

     ระบุช่ือหลกัสูตร หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) และประเภทของรายวิชาใหระบุวา เปนวิชาศึกษา

ทั่วไป/วิชาชีพครู/วิชาเอกเด่ียว/ วิชาการสอนวิชาเอก/ วิชาเอกเลือก 

 ตัวอยาง    หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(๕ ป)  สาขาวิชานาฏศิลปไทยศึกษา กลุมวิชาเอกเด่ียว   

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

     อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตองเปนอาจารยในวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองที่ไมไดลาศึกษาตอ  

กรณีที่สอนหลายคนตองใสช่ืออาจารยทุกคน อาจารยที่มีช่ือเปนคนแรก เปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

ตัวอยาง    อาจารยชมเพลิน ลิม้สุนทร 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 



   ระบุภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 ตัวอยาง     ภาคการศึกษาที่ ๑  ช้ันปที่ ๒ 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

    ระบุรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยใหระบุรหัสและช่ือรายวิชาภาษาไทย ตามโครงสรางของหลักสูตร 

 ในกรณีที่ไมมีรายวิชาที่ตองเรียนมากอนใหใสคําวา “ไมมี”  

ตัวอยาง        ไมมี 
 

 

 

 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

    ระบุรายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน โดยใหระบุรหัสและช่ือรายวิชาภาษาไทย ตามโครงสรางของหลักสูตร ในกรณีที่ไมมี

รายวิชาที่ตองเรียนมากอนใหใสคําวา “ไมมี” 

ตัวอยาง        ไมมี      

๘. สถานที่เรียน   

    ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของวิทยาลัยใหครบถวน  

ตัวอยาง    วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  อาคาร ๑  ช้ัน ๓ หองส่ือสมบูรณ 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

        ระบุวันที่จัดทํา มคอ.๓ ครั้งลาสุด ควรเปนวันกอนเปดภาคเรียนประมาณ ๑ เดือน 

ตัวอยาง   ๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

          ระบุจุดมุงหมายของรายวิชาใหครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา อาจสรุปมาจากประมวลรายวิชาเดิม ควรเขียน

จุดมุงหมายครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ เชน 

         ๑) เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในเรื่อง........................................................................................... 

         ๒) นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค/หลักการ/ทฤษฎี.............................................................. 

         ๓) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดาน.................................................................................................... 

         ๔) เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห................................................................................................ 

         ๕) เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอ.................................................................................................... 

ตัวอยาง  

       ๑) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับคําศัพทภาษาอังกฤษที่ใชส่ือความหมายในการ แสดงที่เก่ียวของ

กับรางกาย การเคล่ือนไหว 

 ๒) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับคําศัพทภาษาอังกฤษช่ืออุปกรณ แสง เสียง ที่ใชบนเวทีการ

แสดง  

 ๓) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ 

        ๔) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกลยุทธในการสนทนาโตตอบ โดยใชศัพทสํานวนเฉพาะสาขา

วิชาชีพ 

        ๕) เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ กลยุทธการเปนผูดําเนินรายการ แนะนําการแสดงนาฏศิลป การเปน

ผูบรรยาย นําชม การเรียนการสอนนาฏศิลป ดนตรี โดยใชภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจ และถูกตอง 

        ๖) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษ 

 ๗) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการสนทนาโตตอบโดยใชศัพทสํานวนเฉพาะสาขาวิชาชีพ 

 ๘) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการใชภาษาอังกฤษดําเนินรายการ แนะนําการแสดงนาฏศิลป  

นําชม การเรียนการสอนนาฏศิลป ดนตรี 

        ๙) เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ มีวินัย และ รับผิดชอบตอการเรียน 



๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ในการจัดทําครั้งแรกใหระบุวา “เพื่อใหสอดคลองกบัสาระสาํคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒” 

         ในการจัดทําครั้งตอไปถามีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือเน้ือหาการสอน ใหใสคําวา  

“มีการปรับปรุงวิธีการสอน เน้ือหาการสอนเพิ่มเติมเก่ียวกับ....................................................................”  

ตัวอยาง     เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร หามเพิ่มเติมหรือตัดสวนใดสวนหน่ึงออก 

ตัวอยาง  ศึกษาความหมายของคําศัพทที่ใชส่ือความหมายในการแสดงที่เก่ียวของกับรางกาย ความเคล่ือนไหว อุปกรณบน

เวที แสง เสียง  ฝกทักษะในการฟง พูด อานและเขียน การสนทนา โตตอบ โดยใชศัพทสํานวนเฉพาะสาขาวิชาชีพ  ฝกปฏิบัติ

เปนผูดําเนินรายการแนะนําการแสดงนาฏศิลป รวมทั้งผูบรรยายนําชมการเรียนการสอนนาฏศิลป – ดนตรี  โดยใช

ภาษาอังกฤษไดอยางเขาใจและถูกตอง 

 

 

 

 

 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

จํานวนช่ัวโมงใน  

๑ สัปดาห คูณดวย ๑๕ 

 

 

 

ผูสอนประมาณการให

ใกลเคียงกับ 

ที่จะปฏิบัติจริง  

ตามความเหมาะสม  

จํานวนช่ัวโมงใน  

๑ สัปดาห คูณดวย ๑๕ 

 

จํานวนช่ัวโมงใน  

๑ สัปดาห คูณดวย ๑๕ 
 



๑๕  ชั่วโมง ๔  ชั่วโมง ๓๐ ชั่วโมง ๔๕  ชั่วโมง 

จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษาสอดคลองกบัหมวด ๑ ขอ ๒ 

          ๒ (๑-๒-๓) 

         หนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

 

 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

      ระบุจํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ันเรียน    

ใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา โดยสวนใหญประมาณ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห และระบุวิธีการ

สื่อสารใหนักศึกษาไดทราบ เชน โทรศัพทมือถือ e-mail  facebook เปนตน  โดยไมนับรวมจํานวน

ช่ัวโมงที่นักศึกษามาปรึกษางานที่ไดรับมอบหมาย  

ตัวอยาง ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการ ใหแกนักศึกษาเปนรายบุคคล  ๑ ช่ัวโมงตอสัปดาห 
 

 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนาในแตละดานตองสอดคลองกับหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และ

การประเมินผล ขอ ๓  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) ของแตละหมวดวิชา (ศึกษาทั่วไป/วิชาชีพครู/วิชาเอก) ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ () ตองมีในเน้ือหา หรือใน

ขอสอบ และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ไมจําเปนตองมีในเน้ือหาหรือในขอสอบใชการสอดแทรกระหวางการสอน อาจ

วัดโดยการสังเกต   

มาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ประกอบดวย 

๑) คุณธรรม จริยธรรม/ความรู/ทักษะที่ตองพัฒนา  สรุปส้ันๆ  เก่ียวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะ

พัฒนานักศึกษา และปรับใหเขากับธรรมชาติของวิชา 

๒) วิธีการสอน คําอธิบายเกี่ยวกบัวิธีการสอนทีจ่ะใชในรายวิชาเพื่อพฒันาความรู หรอืทักษะในขอ  ๑  

๓) วิธีการประเมินผล วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาน้ีเพื่อประเมินผลการ

เรียนรู 

 



๑.  คุณธรรม จริยธรรม  

       ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา   

               ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ ()    

และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง ()  ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่  ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการ

ประเมินผล ขอ ๓ Curriculum Mapping 

 และวงเล็บขอมาตรฐานไวขางหลัง     

      ๑.๒ วิธีการสอน 

             ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

       ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๒ การพัฒนา 

การเรียนรูในแตละดาน 

ตัวอยาง 

๑.  คุณธรรม  จริยธรรม  

 ๑.๑ คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

       ๑.๑.๑ มีจิตสาธารณะ เสียสละ เพื่อประโยชนของสังคมสวนรวม (๑) 

              ๑.๑.๒ มีความซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ (๕) 

 ๑.๒ วิธีการสอน 

       ๑.๒.๑ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเน้ือหารายวิชาตางๆ 

              ๑.๒.๒ สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน 

              ๑.๒.๓ การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน 

 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 



       ๑.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาในชีวิตประจําวัน   

             ๑.๓.๒ ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลา               ที่

มอบหมาย และกิจกรรม 

              ๑.๓.๓ ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมโครงการ/กิจกรรมของสถาบัน/กิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

 

 

 

 

๒.  ความรู 

       ๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ  

                        ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ () และ 

ความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่  ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการ

ประเมินผล ขอ ๓ Curriculum Mapping 

โดยวงเล็บขอมาตรฐานไวขางหลัง  

       ๒.๒ วิธีการสอน 

             ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผล

การเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

และปรับใหเขากับธรรมชาติวิชา   

        ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

ตัวอยาง 



๒.  ความรู 

 ๒.๑ ความรูที่ตองไดรับ 

              ๒.๑.๑ มีความรอบรูดานวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง สามารถนําความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการ

ทํางานไดอยางถูกตองและเหมาะสม (๑) 

 ๒.๒ วิธีการสอน 

       ๒.๒.๑ จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งทฤษฏีและฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง 

              ๒.๒.๒ การสืบคนขอมูลจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆ 

              ๒.๒.๔ การเรียนรูจากสถานการณจําลองและสถานการณจริง 

              ๒.๒.๕ ฝกปฏิบัติผูดําเนินรายการ แนะนําการแสดงนาฏศิลป เปนผูบรรยาย  

        ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

       ๒.๓.๑  ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

              ๒.๓.๒  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 

             ๒.๓.๓  ประเมินจากการแสดงบทบาทสมมุติ 

              ๒.๓.๔ ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 

 

๓.  ทักษะทางปญญา 

       ๓.๑ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

             ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ ()  

และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่  ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการ

ประเมินผล ขอ ๓ Curriculum Mapping 

       ๓.๒ วิธีการสอน 

             ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา     



 ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๒ การพัฒนา 

การเรียนรูในแตละดาน 

       ๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

              ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะปญญา        

ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

 

 

ตัวอยาง 

๓.  ทักษะทางปญญา 

 ๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

       ๓.๑.๑ เปนผูนําการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อนํามาใชในศาสตรสาขาวิชา

นาฏศิลปไทยไดอยางสรางสรรค(๒) 

         ๓.๒ วิธีการสอน 

       ๓.๒.๑ การอภิปรายกลุม 

              ๓.๒.๒ การเรียนรูจากบทบาทสมมุติ 

              ๓.๒.๓ ใหนักศึกษาปฏิบัติจริง 

 ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

        ๓.๓.๑ ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 

              ๓.๓.๒ ประเมินจากการฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและสถานการณจริง   

 

 

 

 



 

 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

       ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา  

             ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ       

ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ () และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร     

โดยเลือกจาก หมวดที่  ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๓ Curriculum Mapping  และวงเล็บขอ

มาตรฐานไวขางหลัง    

       ๔.๒ วิธีการสอน 

             ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู  

กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

       ๔.๓ วิธีการประเมิน 

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลผูเรียนดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๒ การ

พัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

 

ตัวอยาง  

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบที่ตองพฒันา 

       ๔.๑.๑  มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ และการพฒันา

ตนเองและสงัคม(๒) 

 ๔.๒ วิธีการสอน 

        ๔.๒.๑  ทักษะกระบวนการกลุม การทํางานกลุม โดยกําหนดหัวหนากลุมในการทํางาน  

ตลอดจนกําหนดใหทุกคนมสีวนรวมในการนําเสนอผลงาน 

 ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

         ๔.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการมีสวนรวมกิจกรรม  

การอภิปราย การสัมมนา และการนําเสนอรายงานหนาช้ันเรียนไดอยางครบถวน ชัดเจน และตรง

ประเด็น 



 

 

 

 

 

 

 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

             ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งความ

รับผิดชอบหลัก/วงทึบ () และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่  ๔ ผลการ

เรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

ขอ ๓ Curriculum Mapping  และวงเล็บขอมาตรฐานไวขางหลัง    

       ๕.๒ วิธีการสอน 

            ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การส่ือสาร การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู  

กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

 

       ๕.๓ วิธีการประเมิน  

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู  

กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

 

 

 

ตัวอยาง  



๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

        ๕.๑.๑  ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารและแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ(๑) 

               ๕.๑.๒  มีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ(๒) 

         

         ๕.๒ วิธีการสอน    

               ๕.๒.๑  สอนโดยใชโปรแกรมการฟงและพูดภาษาอังกฤษ 

               ๕.๒.๒  เลานิทานโดยใชภาษาอังกฤษ 

               ๕.๒.๓  บทบาทสมมติโดยใชภาษาอังกฤษ 

 ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

        ๕.๓.๑ ผลการประเมินจากโปรแกรมการฟงและพูดภาษาอังกฤษ 

               ๕.๓.๒ สังเกตพฤติกรรมการเลานิทานภาษาอังกฤษ 

               ๕.๓.๓ สังเกตพฤติกรรมการแสดงบทบาทสมมติภาษาอังกฤษ 

 

๖.  ทักษะการจัดการเรียนรู 

       ๖.๑ ทักษะการจัดการเรียนรูท่ีตองพัฒนา 

             ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา  ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ () และความ

รับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่  ๔ ผลการเรียนรู  

กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๓ Curriculum Mapping  และวงเล็บขอมาตรฐานไวขางหลัง    

       ๖.๒ วิธีการสอน 

            ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะ 

การจัดการเรียนรู  ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

 



       ๖.๓ วิธีการประเมิน  

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะ 

การจัดการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

๖. ทักษะการจัดการเรียนรู 

 ๖.๑ ทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพฒันา 

       - 

 ๖.๒ วิธีการสอน 

        - 

 ๖.๓ วิธีการประเมินผล 

               - 
 

๗.  ทักษะปฏิบัติทางวิชาทางชีพ 

       ๗.๑ ทักษะปฏิบัติทางวิชาทางชีพท่ีตองพัฒนา 

             ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ () 

และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก  หมวดที่ ๔  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๓ Curriculum Mapping  และวงเล็บขอมาตรฐานไวขางหลัง    

       ๗.๒ วิธีการสอน 

            ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะวิชาชีพ ที่กําหนดไว ในหลักสูตร หมวด

ที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน 

       ๗.๓   วิธีการประเมิน  

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะวิชาชีพ  

ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล ขอ ๒ การพัฒนา 

การเรียนรูในแตละดาน 

 

 

 

 



ตัวอยาง  

๗. ทักษะปฏิบตัิทางวิชาชีพ 

       ๗.๑ ทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพที่ตองพัฒนา 

             ๗.๑.๑ มีทักษะปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงในสาขาวิชานาฏศิลปไทย (๑) 

             ๗.๑.๒  มีแนวทางการใชภาษาอังกฤษในการอนุรักษ สรางสรรคและวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูสาขาวิชานาฏศิลป

ไทยไดอยางเหมาะสม (๒) 

       ๗.๒ วิธีการสอน 

            ๗.๒.๑  กําหนดใหจัดฝกทักษะการปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษในการสอนนาฏศิลป 

             ๗.๒.๒  กําหนดใหนักศึกษาเสนอแนวคิดการใชภาษาอังกฤษอยางสรางสรรค ประยุกต บูรณาการ 

และนําเสนอผลสัมฤทธ์ิการใชภาษาในการแสดงนาฏศิลป 

       ๗.๓ วิธีการประเมินผล 

            ๗.๓.๑  ประเมินทักษะความสามารถในการนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสดง             

             ๗.๓.๒  ประเมินความสามารถในการศึกษา คนควา วิเคราะห นําเสนอผลงานวิชาชีพทั้งเชิงวิชาการ   ใชภาษาอังกฤษ  

และทักษะปฏิบัติ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนาในแตละดาน มีความแตกตางกันในแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

  -ศึกษาทั่วไป มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๖ ดาน 

               -วิชาชีพครู      มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๖ หรือ ๗ ดาน 

               -วิชาเอก         มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๗ ดาน 

      โดยใหศึกษาจากหลักสูตร หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน และการประเมินผล  

ขอ ๒ การพัฒนาการเรียนรูในแตละดาน และ ขอ ๓ Curriculum  Mapping 

 



หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน*  

(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือที่ใช  
ผูสอน 

     

     

* จํานวนช่ัวโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน ๑๕ สัปดาห และสอบปลายภาคเรียนสัปดาหที่ ๑๖ ใหระบุหัวขอ/

รายละเอียดของเรื่องที่จะจัดการเรียนการสอน ในแตละสัปดาห จํานวนช่ัวโมง  ใหสอดคลองกับการพัฒนา 

ผลการเรียนรูนักศึกษา  ในหมวดที่ ๔ นอกจากน้ี ยังตองระบุกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งช่ืออาจารยผูสอนลงในตารางที่

กําหนดให  

ตัวอยาง 

สัปดาหที่ หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ ส่ือที่ใช 
ผูสอน 

๑ ภาษาอังกฤษเพื่อการแสดง 

- First meeting 

- ความหมาย ความสําคัญ 

๓ บรรยาย 

อภิปราย 

 อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

๒ Natayasub 

-Meaning 

-Purpose in learning Natayasub 

-Parts of the body 

๓ บรรยาย 

อภิปราย 

ใบความรู 

ใบงาน 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 



สัปดาหที่ หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ ส่ือที่ใช 
ผูสอน 

๓ Kinds of  Natayasub 

-Head and body 

-Arm and hand 

-Leg and feet 

๓ Mind mapping 

บรรยาย สาธิต 

ใบความรู 

ใบงาน 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

๔ Vocabularies use in description 

movement  

Hand manipulation 

Feet manipulation 

๓ Mind mapping 

บรรยาย สาธิต 

ใบความรู 

ใบงาน 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

๕ The gesture language in Thai 

Dance (Phasa Tha) 

๓ บรรยาย  อภิปราย 

สาธิต 

ใบความรู  ใบงาน 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

๖ Practice telling story ๓ บรรยาย สาธิต 

ใบความรู 

ใบงาน 

ฝกปฏิบัติตาม

สถานการณ 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

๗ Equipment use on the stage 

 

๓ อภิปราย 

ยกตัวอยาง 

รายงาน 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

สอบกลางภาคเรียน 



สัปดาหที่ หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ ส่ือที่ใช 
ผูสอน 

๙ Light and sound in performance 

 

๓ บรรยาย 

อภิปราย 

สาธิต 

ใบความรู 

ใบงาน 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

๑๑ At the national theatre ๑ ๓ บรรยาย 

อภิปราย 

สาธิต ฝกปฏิบัติ 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

๑๑ At the national theatre ๒ 

 

๓ บรรยาย 

อภิปราย 

สาธิต ฝกปฏิบัติ 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

๑๒ Practice to be an announcer ๑ 

 

๓ บรรยาย 

อภิปราย 

สาธิต ฝกปฏิบัติ 

ใบความรู  ใบงาน 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

๑๓ Practice to be an announcer ๒ 

 

๓ บรรยาย 

อภิปราย 

สาธิต ฝกปฏิบัติ 

ใบความรู  ใบงาน 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

๑๔ A  Visit  to  the  College  of 
Dramatic  Arts 

๓ บรรยาย อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 



สัปดาหที่ หัวขอ / รายละเอียด 

จํานวน 

ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน/ ส่ือที่ใช 
ผูสอน 

 อภิปราย 

สาธิต 

ใบความรู 

ใบงาน 

๑๕ Introduction  to  the  Theatrical  
Training  Course   

๓ บรรยาย 

อภิปราย 

สาธิต 

ฝกปฏิบัติ 

อาจารยชมเพลิน ล้ิมสุนทร 

สอบปลายภาคเรียน 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  
สัปดาห 

ที่ประเมิน   

สัดสวนของ 

การประเมิน 

(รอยละ) 

    

    

*ผลการเรียนรู ใหใสหมายเลขขอของมาตรฐานการเรียนรูที่จะพัฒนา ตามที่ปรากฏใน หมวดที่ ๔  

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน  

 ** วิธีการประเมิน เปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูน้ันๆ เชน ใชการสังเกต การตรวจสอบเวลาการเขาหองเรียน การ

สอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค แบบฝกหัด การนําเสนอหนาช้ันเรียน การสอบปฏิบัติเปนรายบุคคล เปนตน 

ในกรณีวิธีการประเมินหน่ึงๆ ตอบสนองผลการเรียนรูหลายขอ ใหรวมผลการเรียนรูทั้งหมดลงในแถวเดียวกัน  



 ***สัปดาหที่ประเมิน หมายถึงสัปดาหที่ทําการประเมินในเรื่องน้ันๆ ถาทําหลายสัปดาห ใหระบุสัปดาหที่ทํา เชน ทุก

สัปดาห สัปดาหที่ ๑, ๕ หรือ สัปดาหที่ ๕-๗ เปนตน  

 ****สัดสวนของการประเมินผล ใหระบุรอยละของวิธีการประเมินแตละวิธี  

    ตัวอยาง 

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  
สัปดาห 

ที่ประเมิน   

สัดสวนของ 

การประเมิน 

(รอยละ) 

๑.๑.๑, ๑.๑.๒ -การเขาช้ันเรียน   

-การสงงานตามเวลา 

ทุกสัปดาห ๑๐ 

๒.๑.๑, ๓.๑.๑, ๕.๑.๑, ๕.๑.๒ 

-การทดสอบยอย  

-การแสดงบทบาทสมมุติ 

-การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองและ

สถานการณจริง 

๑๐-๑๑ ๒๐ 

๒.๑.๑, ๓.๑.๑ ,๔.๑.๑  

-การมีสวนรวมกิจกรรม การอภิปราย การ

สัมมนา และการนําเสนอรายงานหนาช้ันเรียน

ไดอยางครบถวน ชัดเจน และตรงประเด็น 

ทุกสัปดาห ๒๐ 

๒.๑.๑, ๓.๑.๑ -สอบกลางภาค ๘ ๒๐ 

๗.๑.๑, ๗.๑.๒ -สอบปลายภาค ๑๖ ๓๐ 

 

 

 



หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก    

ระบุตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร 

และแหลงอางอิงที่สําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร 

และแหลงอางอิงที่สําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

            ตามที่สถานศึกษากําหนด 

 ตัวอยาง 

         ๑)  นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการเขียนบรรยาย 

  ๒)  นักศึกษาประเมินจากการสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนระหวางเรียน 

        ๓)  นักศึกษาประเมินจากแบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา 

 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

           กลยุทธการประเมินการสอน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่จะไดมา ซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ 

การสอนของอาจารย รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่อาจารยจัดขึ้น ในระหวางภาคการศึกษา วาเหมาะสมหรือไม  



ซ่ึงทําไดหลายวิธี อาจารยอาจเลือกใชไดจากแนวทางตอไปน้ี 

         ขอเสนอแนะและแนวปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธการประเมินการสอน 

๑. อาจารยผูสอน นําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู ตอคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร กอนเปดภาคการศึกษา และไดรับอนุมัติใหดําเนินการ  

๒. นักศึกษาไดรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู ใน

ช่ัวโมงแรกของการเรียนรายวิชา  

๓. การพิจารณาผลการสอบเพือ่ตัดสินผลการเรียนของรายวิชา จะผานการพจิารณา ครั้งที ่๑ โดยอาจารย

ผูสอนแตละรายวิชา และ ครั้งที ่๒ เปนการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร  

    ตัวอยาง  

       ๑)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา โดยนําผลการเรียนของนักศึกษามาพิจารณา 

จากน้ันคณะกรรมการ แสดงความคิดเห็นบันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน 

 ๒)  อาจารยผูสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา/เม่ือส้ินภาคการศึกษา  

 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

     การปรับปรุงการสอน หมายถึง แนวทาง กลไก และวิธีการปรับปรุงการสอน ที่อาจารยประสงคที่จะจัดทํา      เชน การทําวิจัยใน

ช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน การประชุมรวมกัน เพื่อพัฒนา วิธีการจัดการเรียนการสอน  อาจารย  

  ตัวอยาง    

       ๑) ปรับปรุงโดยการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางอาจารยผูสอนในภาควิชา 

       ๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกับครูในภาควิชาเดียวกัน 

 

 

 



๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

         การทวนสอบ หมายถึง อาจารย หรือคณะจะมีวิธีการตรวจสอบเพื่อยืนยันวาในการจัดการเรียนการสอน  

น้ันมีคุณภาพโดยเฉพาะในดานการประเมินผล ที่จะแสดงถึงการบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหมวดที่ ๔   และมีหลักฐาน

อางอิง 

   ตัวอยาง      

    ๑) ประชุมพิจารณาประเมินความเหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนของรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดไว

ในรายละเอียดวิชา และเปนไปตามแผนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

   ๒)  จัดทํารายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียนของรายวิชาเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และจัดทํารายงาน (มคอ. 

๕)  เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา และเพื่อใชเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐาน ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อธิบายสิ่งที่อาจารยผูสอนจะทําเพื่อเปนการปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา หรือเมื่อได

ขอมูลจากการประเมินที่กลาวมาแลวขางตน โดยมุงเนนทั้งกระบวนการต้ังแตเน้ือหา อาจารยผูสอน การสอบ         

การประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

  

ตัวอยาง  

       ๑) อาจารยผูสอนสรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนเม่ือส้ินภาคการศึกษา และนําเสนอแนวทาง 

การแกไข/ปรับปรุง/เพิ่มเติม ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน 

       ๒) อาจารยผูสอนนําผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน จากน้ันนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความเห็น 

 

 



วันนี้ประชุม KM แลวคะ ประเด็นในวันนีค้อื วิพากษ มคอ.๓  

วันท่ี  ๔  กันยายน  ๒๕๕๖ 

 

 

 

 



๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู (knowledge codification and refinement)       ๓ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๔.๑ สรปุรวบรวมขอมลู 

จัดทําขอมลูอยางเปน

ระบบ 

คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ครั้งที่ ๖ 

วันที่ ๒๗  กันยายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุมเล็ก 

คณะกรรมการไดรวมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็น

ปญหาตางๆ ในการจัดทํา มคอ.๓ 

 

-สรุปการประชุม 

ครั้งที่ ๖ 

๔.๒ จัดทําเอกสาร  

สําหรับการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ  

การจัดทํา มคอ.๓ 

คณะกรรมการ รวมกันจัดเอกสารประกอบการอบรม  -เอกสาร 

ประกอบการอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

๔.๓ จัดเตรียมเน้ือหาใน

การอบรม เชิงปฏิบัติการ 

-คณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  

วันที่ ๗  ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมเล็ก 

-ที่ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกบัผูทําหนาที่วิทยากรใน 

การอบรม ประกอบดวย 

- ผูอํานวยการ ความเปนมาของการจัดการความรู 

- ครูจารุชา หลักสูตร ปริญญาตร ี

-ครูประวีนา อธิบายการจัดทํา มคอ.๓ 

-ครูชมเพลิน อธิบายตัวอยาง มคอ.๓ 

-ครูอรณาตย อธิบายการเขียนอางอิง 

-หัวหนาภาควิชาเปนแกนนํา การประชุมกลุมยอย 

สรปุการประชุม 

ครั้งที่ ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการประชุมการจัดการความรู คร้ังที่ ๕/๒๕๕๖ 

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ที่ประชุมรวมกันจัดทําคําอธิบาย มคอ.๓ ตอจากการประชุมครั้งที่ ๔ โดยมีมติใหแยกคําอธิบาย กับตัวอยางไวคนละ

ชุดกัน จะไดไมเกิดความสับสน ในการประชุมครั้งน้ีที่ประชุมไดยกตัวอยางวิชาการวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา ซ่ึงเปนวิชาที่มี

อาจารยพิเศษสอนรวมกับอาจารยของวิทยาลัยนาฏศิลปะอางทอง 

โดยที่ประชุมไดรวมกันอภิปรายในแตละหัวขอ และมีการปรับเปล่ียนคําอธิบายเพื่อใหเขาใจไดงานที่สุด รายละเอียด

ของตัวอยางและคําอธิบายมีดังน้ี 

 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง คณะศิลปศึกษา 

                                    ภาควิชานาฏศิลปไทยศึกษา 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา       

           ๓๐๑-๒๒๐๐๙ การวิจัยนาฏศิลปดานการศึกษา (Research on Thai Classical Dance) 

 

๒. จํานวนหนวยกิต    

            ๓ (๓-๐-๖)         

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

          หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป)  ประเภทรายวิชา วิชาเอกเดี่ยว 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

            นายเฉลิมชัย  ภิรมยรักษ 

ตัวอยาง 



          รองศาสตราจารยอัมรา  กลํ่าเจริญ 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

                   ภาคการศึกษาที่ ๑ /ช้ันปที่ ๔ 

   

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

           “ไมมี”  

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

          “ไมมี” 

๘. สถานที่เรียน   

        หอง ๒๔๖ ช้ัน ๔ อาคาร ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

         ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

๑) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู ทฤษฎีที่เก่ียวของกับ 

การจัดการเรียนรู และสภาพการจัดการเรียนรูในปจจุบัน 

๒) เพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรู   

๓) เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียนและวิชาชีพครู 

 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพื่อใหสอดคลองกับสาระสําคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 



หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

          ศึกษาความหมาย แนวคิด ขั้นตอนกระบวนการวิจัย เทคนิค การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม การตรวจสอบ 

วิเคราะหขอมูล ฝกการเขียนโครงราง และนําเสนองานวิจัยในรูปแบบของการวิจัย 

ดานนาฏศิลป 

 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

๔๕ ช่ัวโมง/ภาค

การศึกษา 

 

๕ ช่ัวโมง/ภาค

การศึกษา 

 

-ช่ัวโมง/ภาค การศึกษา 

 

๙๐ ช่ัวโมง/ภาค

การศึกษา 

 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

     ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห   

 
 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

  

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

       ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา   

               ๑.๑.๑ มีจิตสาธารณะ เสียสละ เพื่อประโยชนของสังคมสวนรวม (๑) 

               ๑.๑.๒ ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพครู (๓)  

               ๑.๑.๓ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ (๔) 

               ๑.๑.๔ มีความซ่ือสัตย สุจริตในการปฏิบัติงาน (๕) 



  

      ๑.๒ วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 

             ๑.๒.๑ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมระหวางการเรียนการสอนในรายวิชา  

             ๑.๒.๒ สอนโดยใชกรณีศึกษา และอภิปรายรวมกัน 

 

       ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

              ๑.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษาในชีวิตประจําวัน 

              ๑.๓.๒ ประเมินจากความตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาช้ันเรียน 

 

 

๒.  ความรู 

       ๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ  

              ๒.๑.๑ มีความรอบรูดานวิชาการ ในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปอยางลุมลึก (๑)  

              ๒.๑.๒ มีความทันสมัย ในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ  

และมีทักษะในการแสวงหาความรูอยางสมํ่าเสมอ (๓)   

                         

 

       ๒.๒ วิธีการสอน 

             ๒.๒.๑ จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบทั้งทฤษฎีและฝกปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง เชน จาก

ผูเช่ียวชาญทางดานนาฏศิลป 

 

        ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

             ๒.๓.๑ การประเมินจากงานวิจัยที่นําเสนอ 

             ๒.๓.๒ การประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

 



 

๓.  ทักษะทางปญญา 

       ๓.๑ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

                       ๓.๑.๑ มีทักษะการวิเคราะห สังเคราะห นําไปใชในการจัดการเรียนรู การพัฒนาผูเรียน และแกปญหา

ไดอยางมีวิจารณญาณ (๑) 

             ๓.๑.๒ มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักและกระบวนการคิด และประยุกตเพื่อใชในการปฏิบัติงาน และ

ประเมินผล (๓)   

       ๓.๒ วิธีการสอน 

             ๓.๒.๑ กรณีศึกษาเก่ียวกับงานนาฏศิลปและดนตรี 

             ๓.๒.๒ การอภิปรายกลุม 

       ๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

                   ๓.๓.๑ การประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 

              ๓.๓.๒ การนําเสนอรายงานหนาช้ันเรียน 

 
 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

       ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา  

              ๔.๑.๑ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความเขาใจผูอ่ืน ทํางานเปนทีมสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดดี  และมีความ

รับผิดชอบในวิชาชีพ(๑) 

             ๔.๑.๒ มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบและการพัฒนาตนเองและสังคม (๒) 

 

  ๔.๒ วิธีการสอน 

             ๔.๒.๑ การสอนแบบอภิปราย 

             ๔.๒.๒ การศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองจากแหลงตางๆ  

             ๔.๒.๓ การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

              

       ๔.๓ วิธีการประเมิน 

             ๔.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษา 

             ๔.๓.๒ ประเมินจากการนําเสนองานวิจัย 

 
 

 



 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

              ๕.๑.๑ ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมปีระสทิธิภาพ (๑) 

              ๕.๑.๒ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยางมปีระสิทธิภาพ(๒) 

              ๕.๑.๓ วิเคราะหขอมูลเชิงวิชาการจากเอกสารและแหลงความรูอ่ืน(๓) 

              

       ๕.๒ วิธีการสอน 

              ๕.๒.๑ การอภิปราย 

              ๕.๒.๒ สัมมนา 
 

       ๕.๓ วิธีการประเมิน  

             ๕.๓.๑ ประเมินจากวิธีการนําเสนอของผูเรียน 

             ๕.๓.๒ ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย 

              
 

๖.  ทักษะปฏิบัติทางวิชาทางชีพ 

       ๖.๑ ทักษะปฏิบัติทางวิชาทางชีพท่ีตองพัฒนา 

              ๖.๑.๑ มีทักษะปฏิบัติและความชํานาญในสาขาวิชานาฏศิลปไทย(๑) 

              ๖.๑.๒ มีแนวทางการอนุรักษ สรางสรรคและวิจัยเพื่อพัฒนา องคความรูสาขาวิชานาฏศิลปไทยไดอยาง

เหมาะสม(๒) 

              ๖.๑.๓ ประยุกตใชองคความรูสาขาวิชานาฏศิลปไทยไดอยางเหมาะสม(๓) 

              ๖.๑.๔ สามารถนําทักษะสาขาวิชานาฏศิลปไทยไปบูรณาการกับศาสตรสาขาวิชาอ่ืน(๔) 

              ๖.๑.๕ มีทักษะการบริหารการจัดการในศาสตรสาขาวิชานาฏศิลปไทย(๕) 

 

       ๖.๒ วิธีการสอน 

            ๖.๒.๑ การคนควาวิจัย  

            ๖.๒.๒ การนําเสนอผลงานเชิงวิชาการ 

             

       ๖.๓   วิธีการประเมิน  

             ๖.๓.๑ ประเมินความสามารถในการศึกษา คนควา วิเคราะห นําเสนอผลงาน 

              

 



 

 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนาในแตละดาน มีความแตกตางกันในแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

  -ศึกษาทั่วไป มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๖ ดาน 

               -วิชาชีพครู      มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๖ หรือ ๗ ดาน 

               -วิชาเอก         มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๗ ดาน 

      โดยใหศึกษาจากหลักสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 

 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

 

๑.  แผนการสอน 
 

 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน*  

(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือที่ใช  
ผูสอน 

๑ แนะนํารายวิชา 

-ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา 

-วิธีการเรียน 

-วิธีการวัดผล ประเมินผล 

-ทดสอบกอนเรียน 

๓ - บรรยาย 

- ทดสอบ 

อ.เฉลิมชัย  ภิรมยรักษ 

๒ ความหมาย แนวคิดของการวิจัย ๓ - บรรยาย อ.เฉลิมชัย  ภิรมยรักษ 

๓ ขั้นตอนการวิจัย ๓ - ศึกษาคนควาและนําเสนอผล

การศึกษา 

รศ.อัมรา  กลํ่าเจริญ 

๔ เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล ๓ - ศึกษาคนควาและนําเสนอผล

การศึกษา 

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

รศ.อัมรา  กลํ่าเจริญ 

๕ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ๓ - อภิปรายกลุม รศ.อัมรา  กลํ่าเจริญ 

๖-๗ การเขียนโครงรางการวิจัย ๖ - บรรยาย 

- ศึกษากรณีตัวอยาง 

รศ.อัมรา  กลํ่าเจริญ 

๘ การวิเคราะหขอมูล ๓ - บรรยาย 

- ศึกษากรณีปญหา 

- อภิปรายกลุม 

รศ.อัมรา  กลํ่าเจริญ 



๙-๑๒ การเขียนรายงานการวิจัย ๑๒ - ศึกษากรณีตัวอยาง 

- ศึกษาเอกสาร 

- บรรยาย 

- อภิปรายกลุม 

รศ.อัมรา  กลํ่าเจริญ 

๑๓-๑๕ การนําเสนองานวิจัย ๙ -นําเสนอผลการศึกษา 

-อภิปรายกลุม 

รศ.อัมรา  กลํ่าเจริญ 

๑๖ การสอบปลายภาค ๓  อ.เฉลิมชัย  ภิรมยรักษ 

 

  

 

  

 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 

ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  
สัปดาห 

ที่ประเมิน   

สัดสวนของ 

การประเมิน 

(รอยละ) 

๑.๑.๑, ๑.๑.๒ -การเขาช้ันเรียน ทุกสัปดาห ๕ 

๒.๑.๑, ๒.๑.๒ -การทดสอบยอย ๔,๖ ๑๐ 

๓.๑.๑, ๓.๑.๒, -การมีสวนรวมในการอภิปราย  ทุกสัปดาห ๕ 

๑.๑.๓, ๑.๑.๔,  -การสอบกลางภาค ๒,๓,๕,๗ ๒๐ 

๓.๑.๑,๔.๑.๑, ๔.๑.๒๕.๑.๑, ๕.๑.๒ -การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล ๘,๙,๑๐ ๑๐ 

๕.๑.๓,๖.๑.๔, -การนําเสนอผลงาน ๑๓-๑๕ ๒๐ 

๖.๑.๑, ๖.๑.๒, ๖.๑.๓, ๖.๑.๕ -การสอบปลายภาค ๑๖ ๓๐ 

 

     

 

 



หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

         ๑) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนผานแบบประเมินอาจารย ผานระบบออนไลน (ถามี)  

         ๒) นักศึกษาประเมินผลการจัดการเรียนการสอน โดยการเขียนบรรยาย  

        ๓) นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียน  

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลตอการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่ไดรับและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา  

โดยแสดงความคิดเห็นผานระบบออนไลน /การเขียนบรรยาย  

          ๔) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนระหวางเรียน  

          ๕) แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา  

          ๖) การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียนเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา  

          ๗) จัดใหมกีารประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยตัวแทนนักศึกษาแตละกลุม 

ประชุมแสดงความคิดเห็นรวมกัน (focus group) มีวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิ   ที่มิใชอาจารยผูมีสวนเกี่ยวของกับ 

การจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันน้ันเปนผูดําเนินการ  

(หมายเหตุ สถานศึกษา ดําเนินการในขอ ๕ แตผูสอนสามารถเลือกวิธีการประเมินจากขออื่นๆ  

ไดตามความเหมาะสม ) 
 

 



๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

๑) การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน รวมกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา (วิธีน้ีใชไดใน

กรณีที่อาจารยมีผูรวมสอนหลายคน รวมกันพิจารณากิจกรรม/วิธีการสอน อาจดูจากผลการเรียน พฤติกรรมของ

นักศึกษา จัดประชุมและสรุปผล) 

๒) การถอดบทเรียนรวมกันระหวางอาจารยผูสอน ผูสังเกตการณของคณะกรรมการบริหารรายวิชา/กลุมวิชา 

รวมกับการพิจารณาผลการเรยีนของนักศึกษา (ใชวิธีเดียวกับขางตน โดยเพิ่มตัวแทนของคณะกรรมการฯ เขาไปสังเกต 

การจัดเรียนการสอนในช้ันเรียน)  

๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา  โดยนําผลการเรียนของ

นักศึกษามาพิจารณา จากน้ันคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นบันทึกไวเปนเอกสารหลักฐาน  

          ๔) อาจารยผูสอน รวมกันประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ระหวางภาคการศึกษา/เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  

         ขอเสนอแนะและแนวปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธการประเมินการสอน 

๑. อาจารยผูสอน นําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู ตอคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร กอนเปดภาคการศึกษา และไดรับอนุมัติใหดําเนินการ  

๒. นักศึกษาไดรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู ใน

ช่ัวโมงแรกของการเรียนรายวิชา  

๓. การพิจารณาผลการสอบเพือ่ตัดสินผลการเรียนของรายวิชา จะผานการพจิารณา ครั้งที ่๑ โดยอาจารย

ผูสอนแตละรายวิชา และ ครั้งที ่๒ เปนการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร  

๓.  การปรับปรุงการสอน 

๑) ปรับปรุงโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยผูรวมสอนในรายวิชา/อาจารยในภาควิชา/อาจารย

ระหวางสถาบัน  

 ๒) อาจารยผูรวมสอนปรึกษาหารือรวมกัน เพื่อหาทางแกไขปญหาการเรียนของนักศึกษา  และนํามา

ปรับปรุงวิธีการสอน  

 ๓) จัดใหมีการทําวิจัยในช้ันเรียน  

           ๔) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน ในการประชุมสัมมนาบุคลากร 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

๑) ประชุมพิจารณาประเมินความเหมาะสม การวัดและประเมินผลการเรียนของรายวิชาวาครอบคลุม  

ผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในรายละเอียดวิชา และเปนไปตามแผนการสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๒) มีการจัดทํารายงานผลการวัดและประเมินผลการเรียนของรายวิชาเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและจัดทํารายงาน (มคอ๕.) 

             

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

๑) อาจารยผูสอน สรุปผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนําเสนอ 

แนวทางการแกไข / ปรับปรุง /เพิ่มเติม ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พรอมบันทึกไวเปนหลักฐาน  

๒) อาจารยผูสอนรวมกันประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน และนําขอคิดเห็น / การประเมิน

จากนักศึกษามาเปนขอพิจารณาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา พรอมบันทึกไวเปน

หลักฐาน  

๓) อาจารยผูสอนทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา   

ผลการสอบ ขอคิดเห็นของอาจารยผูรวมสอน นํามาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาหนา ทั้งน้ี

ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

๔) อาจารยผูสอนนําผลการประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา ผลการประเมินการสอนโดย

อาจารยผูรวมสอน มาพิจารณาวางแผนเพื่อปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน จากน้ันนําเสนอแนวทางในการปรับปรงุ

ตอคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็น  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓)   

 รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการ

เรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจน

เก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเน้ือหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ

ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลา

ที่ใชในการเรียน  วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะสามารถ   

คนควาได นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียน 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบาย 



รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง คณะศิลปศึกษา 

             ระบุภาควิชาศึกษาทั่วไป/ภาควิชาการศึกษา/ภาควิชานาฏศิลปไทยศึกษา/ 

ภาควิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา       

           ระบุรหสั ช่ือรายวิชาภาษาไทยและวงเล็บช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ 

๒. จํานวนหนวยกิต    

           ระบุจํานวนหนวยกิต และวงเล็บระบจุํานวนช่ัวโมง บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง  

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

ระบุช่ือหลกัสูตร หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (๕ ป) และประเภทของรายวิชาใหระบุวา 

    เปนวิชาศึกษาทั่วไป/วิชาชีพครู/วิชาเอกเด่ียว/ วิชาการสอนวิชาเอก/ วิชาเอกเลอืก 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตองเปนอาจารยในวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองที่ไมไดลาศึกษาตอ กรณีที่สอนหลาย

คนตองใสช่ืออาจารยทุกคน อาจารยที่มีช่ือเปนคนแรก เปนอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

  ระบุภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 

          ระบรุายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยใหระบุรหัสและช่ือรายวิชาภาษาไทย ตามโครงสรางของหลักสูตร ในกรณีที่

ไมมีรายวิชาที่ตองเรียนมากอนใหใสคําวา “ไมมี”  

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

          ระบรุายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน โดยใหระบุรหัสและช่ือรายวิชาภาษาไทย ตามโครงสรางของหลักสูตร ในกรณี

ที่ไมมีรายวิชาที่ตองเรียนมากอนใหใสคําวา “ไมมี” 

๘. สถานที่เรียน   

ระบสุถานที่เรียนทกุแหงทั้งในและนอกที่ต้ังหลักของวิทยาลยัใหครบถวน  

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

        ระบุวันที่จัดทํา มคอ.๓ ครั้งลาสุด ควรเปนวันกอนเปดภาคเรียนประมาณ ๑ เดือน 

 

 



 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

          ระบุจุดมุงหมายของรายวิชาใหครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา อาจสรุปมาจากประมวลรายวิชาเดิม ควรเขียน

จุดมุงหมายครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ เชน 

         ๑) เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจในเรื่อง........................................................................................... 

         ๒) นักศึกษาสามารถอธิบายวัตถุประสงค/หลักการ/ทฤษฎี.............................................................. 

         ๓) เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในดาน.................................................................................................... 

         ๔) เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะห................................................................................................ 

         ๕) เพื่อใหนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอ.................................................................................................... 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

ในการจัดทําครั้งแรกใหระบุวา “เพื่อใหสอดคลองกบัสาระสาํคัญในกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒” 

         ในการจัดทําครั้งตอไปถามีการปรับปรุงเน้ือหาใหใสคําวา “มีการปรับปรุงเน้ือหาเพิ่มเติมเก่ียวกับ

........................................” โดยติดตามความเคล่ือนไหวของการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร หามเพิ่มเติมหรือตัดสวนใดสวนหน่ึงออก 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

จํานวนช่ัวโมงใน  

๑ สัปดาห คูณดวย ๑๕ 

ผูสอนประมาณการให

ใกลเคียงกับ 

ที่จะปฏิบัติจริง  

ตามความเหมาะสม  

จํานวนช่ัวโมงใน  

๑ สัปดาห คูณดวย ๑๕ 

จํานวนช่ัวโมงใน  

๑ สัปดาห คูณดวย ๑๕ 

จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษาสอดคลองกบัหมวด ๑ ขอ ๒ 

          ๓(๓-๖-๐) 

         หนวยกิต  (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

      ระบุจํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกช้ันเรียน    

ใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา โดยสวนใหญประมาณ ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห และระบุวิธีการ

สื่อสารใหนักศึกษาไดทราบ เชน โทรศัพทมือถือ e-mail  facebook เปนตน  โดยไมนับรวมจํานวน

ช่ัวโมงที่นักศึกษามาปรึกษางานที่ไดรับมอบหมาย  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนาในแตละดานตองสอดคลองกับหลักสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๓  แผนที่แสดงการกระจาย

ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) ของแตละหมวดวิชา (ศึกษาทั่วไป/วิชาชีพ

ครู/วิชาเอก) ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ () ตองมีในเน้ือหา หรือในขอสอบ และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ไม

จําเปนตองมีในเน้ือหาหรือในขอสอบใชการสอดแทรกระหวางการสอน อาจวัดโดยการสังเกต   

มาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ประกอบดวย 

๒) คุณธรรม จริยธรรม/ความรู/ทักษะที่ตองพัฒนา  สรุปส้ันๆ  เก่ียวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะ

พัฒนานักศึกษา และปรับใหเขากับธรรมชาติของวิชา 

๒) วิธีการสอน คําอธิบายเกี่ยวกบัวิธีการสอนทีจ่ะใชในรายวิชาเพื่อพฒันาความรู หรอืทักษะในขอ  ๑  

๓) วิธีการประเมินผล วิธีการที่จะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชาน้ีเพื่อประเมินผลการ

เรียนรู 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

       ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา   

               ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ ()   และความ

รับผิดชอบรอง/วงโปรง ()  ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่ ๔ ขอ ๓ 

 และวงเล็บขอมาตรฐานไวขางหลัง    

      ๑.๒ วิธีการสอน 

             ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  

ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 

       ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 

 

 

 

 

 



 

๒.  ความรู 

       ๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ  

                        ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ () และ 

ความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่ ๔ ขอ ๓ โดยวงเล็บขอมาตรฐานไวขาง

หลัง  

       ๒.๒ วิธีการสอน 

             ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ขอ 

๒ และปรับใหเขากับธรรมชาติวิชา   

        ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู ที่กําหนดไว

ในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 
 

๓.  ทักษะทางปญญา 

       ๓.๑ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

             ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ ()  

และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่ ๔ ขอ ๓ และวงเล็บขอมาตรฐาน

ไวขางหลัง    

       ๓.๒ วิธีการสอน 

             ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา ที่กําหนดไวในหลักสูตร 

หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 

       ๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

              ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะปญญา       

ที่กําหนดไวในหลกัสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

       ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา  

             ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ      ทั้งความ

รับผิดชอบหลัก/วงทึบ () และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร    โดยเลือกจาก หมวดที่ ๔ 

ขอ ๓ และวงเล็บขอมาตรฐานไวขางหลัง    

       ๔.๒ วิธีการสอน 

             ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธที่ใชพฒันาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที ่๔ ขอ ๒ 

       ๔.๓ วิธีการประเมิน 

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ทีก่ําหนดไวในหลกัสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 
 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

             ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ () และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง ()         ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก 

หมวดที่ ๔ ขอ ๓ และวงเล็บขอมาตรฐานไวขางหลัง    

       ๕.๒ วิธีการสอน 

            ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร การ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒  

       ๕.๓ วิธีการประเมิน  

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 
 

 

 

 

 



๖.  ทักษะการจัดการเรียนรู 

       ๖.๑ ทักษะการจัดการเรียนรูท่ีตองพัฒนา 

             ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา  ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ () 

และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร โดยเลือกจาก หมวดที่ ๔ ขอ ๓ และวงเล็บขอมาตรฐาน

ไวขางหลัง    

       ๖.๒ วิธีการสอน 

            ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรูที่ตองพัฒนา  ที่

กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒  

       ๖.๓ วิธีการประเมิน  

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการ

เรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 
 

๗.  ทักษะปฏิบัติทางวิชาทางชีพ 

       ๗.๑ ทักษะปฏิบัติทางวิชาทางชีพท่ีตองพัฒนา 

             ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในหลักสูตรดานทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ  

ทั้งความรับผิดชอบหลัก/วงทึบ () และความรับผิดชอบรอง/วงโปรง () ที่กําหนดไวในหลักสูตร  

โดยเลือกจาก หมวดที่ ๔ ขอ ๓ และวงเล็บขอมาตรฐานไวขางหลัง    

       ๗.๒ วิธีการสอน 

            ระบุวิธีการสอน โดยเลือกจากกลยุทธที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะวิชาชีพ ที่กําหนดไวในหลักสูตร หมวดที่ 

๔ ขอ ๒ 

       ๗.๓   วิธีการประเมิน  

             ระบุวิธีการประเมินผล โดยเลือกจากกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะวิชาชีพ  

ที่กําหนดไวในหลกัสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 
 

 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนาในแตละดาน มีความแตกตางกันในแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

  -ศึกษาทั่วไป มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๖ ดาน 

               -วิชาชีพครู      มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๖ หรือ ๗ ดาน 

               -วิชาเอก         มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๗ ดาน 

      โดยใหศึกษาจากหลักสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 

 

 



หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน*  

(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือที่ใช  
ผูสอน 

     

     

* จํานวนช่ัวโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน ๑๕ สัปดาห และสอบปลายภาคเรียนสัปดาหที่ ๑๖ ใหระบุหัวขอ/

รายละเอียดของเรื่องที่จะจัดการเรียนการสอน ในแตละสัปดาห จํานวนช่ัวโมง  ใหสอดคลองกับการพัฒนาผลการเรียนรู

นักศึกษา  ในหมวดที่ ๔ นอกจากน้ี ยังตองระบุกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งช่ืออาจารยผูสอนลงในตารางที่กําหนดให  

 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  
สัปดาห 

ที่ประเมิน   

สัดสวนของ 

การประเมิน 

(รอยละ) 

    

    

    

 

*ผลการเรียนรู ใหใสหมายเลขขอของมาตรฐานการเรียนรูที่จะพัฒนา ตามที่ปรากฏในหมวดที่ ๔          

 ** วิธีการประเมิน เปนวิธีการประเมินผลการเรียนรูน้ันๆ เชน ใชการสังเกต การตรวจสอบเวลาการเขาหองเรียน การ

สอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค แบบฝกหัด การนําเสนอหนาช้ันเรียน การสอบปฏิบัติเปนรายบุคคล เปนตน 

ในกรณีวิธีการประเมินหน่ึงๆ ตอบสนองผลการเรียนรูหลายขอ ใหรวมผลการเรียนรูทั้งหมดลงในแถวเดียวกัน  

 ***สัปดาหที่ประเมิน หมายถึงสัปดาหที่ทําการประเมินในเรื่องน้ันๆ ถาทําหลายสัปดาห ใหระบุสัปดาหที่ทํา เชน ทุก

สัปดาห สัปดาหที่ ๑, ๕ หรือ สัปดาหที่ ๕-๗ เปนตน  

 ****สัดสวนของการประเมินผล ใหระบุรอยละของวิธีการประเมินแตละวิธี  

     

 

 



หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

ระบุตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร 

และแหลงอางอิงที่สําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร 

และแหลงอางอิงที่สําคัญอ่ืนๆ ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

            ตามที่สถานศึกษากําหนด 
 

 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

           กลยุทธการประเมินการสอน หมายถึง แนวทางหรือวิธีการที่จะไดมา ซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ 

การสอนของอาจารย รวมถึงกิจกรรมตางๆ ที่อาจารยจัดขึ้น ในระหวางภาคการศึกษา วาเหมาะสมหรือไม  

ซ่ึงทําไดหลายวิธี อาจารยอาจเลือกใชไดจากแนวทางตอไปน้ี 

         ขอเสนอแนะและแนวปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธการประเมินการสอน 

๑. อาจารยผูสอน นําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู ตอคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร กอนเปดภาคการศึกษา และไดรับอนุมัติใหดําเนินการ  

๒. นักศึกษาไดรับทราบรายละเอียดของแนวทางการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู ใน

ช่ัวโมงแรกของการเรียนรายวิชา  

๓. การพิจารณาผลการสอบเพือ่ตัดสินผลการเรียนของรายวิชา จะผานการพจิารณา ครั้งที ่๑ โดยอาจารย

ผูสอนแตละรายวิชา และ ครั้งที ่๒ เปนการพิจารณาของกรรมการบริหารหลักสูตร  

๓.  การปรับปรุงการสอน 

            การปรับปรุงการสอน หมายถึง แนวทาง กลไก และวิธีการปรับปรุงการสอน ที่อาจารยประสงคที่จะจัดทํา เชน การทําวิจัยใน

ช้ันเรียนเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน การประชุมรวมกัน เพื่อพัฒนา วิธีการจัดการเรียนการสอน  อาจารย  

 



๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

            การทวนสอบ หมายถึง อาจารย หรือคณะจะมีวิธีการตรวจสอบเพื่อยืนยันวาในการจัดการเรียนการสอน น้ันมีคุณภาพ

โดยเฉพาะในดานการประเมินผล ที่จะแสดงถึงการบรรลุมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวในหมวดที่ ๔   และมีหลักฐานอางอิง 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อธิบายสิ่งที่อาจารยผูสอนจะทําเพื่อเปนการปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอนในแตละปการศึกษา หรือเมื่อได

ขอมูลจากการประเมินที่กลาวมาแลวขางตน โดยมุงเนนทั้งกระบวนการต้ังแตเน้ือหา อาจารยผูสอน การสอบ         

การประเมินผล และการตัดสินผลการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการประชุมการจัดการความรู คร้ังที่ ๖/๒๕๕๖ 

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ผูอํานวยการ : จากการที่เราไดประชุมกันมา ๕ ครั้ง เพื่อทําความเขาใจกับ มคอ.๓ เราไดรูปแบบในการจัดทํา มคอ.๓ พรอม

ทั้งคําอธิบาย และตัวอยาง ในขั้นตอไปเราจะไดเผยแพรความรูไปสูบุคลากร ของวิทยาลัย โดยเราจะจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการอบรมครั้งน้ีอยากใหครูไดลงมือปฏิบัติเพื่อเราจะไดรู

วาครูเขาใจหรือไม อยากใหมีคอมพิวเตอรใหครูพิมพเลย แลวทําพรอมกันไปทีละหัวขอ 

ครูประวีนา: ขอใหคณะกรรมการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   การจัดทํา มคอ.๓ 

ประเด็นตอนน้ีคือ เราจะอบรมที่หองคอมพิวเตอรเพื่อใหครูพิมพลงไปเลย หรือแจกแบบฟอรมใหครูเขียนลงไป 

หรืออีกประเด็นคือใหครูเตรียม Note book มาเอง 

  ขอใหที่ประชุมรวมกันพิจารณา 

ครูวัลลา: เห็นดวยกับการแจกแบบฟอรมที่เปนกระดาษแลวใหครูเขียน เพราะครูบางทานยังอาจจะมีปญหาเรื่องการใช

คอมพิวเตอร อาจจะทําใหลาชา ถาครูเขาเขาใจแลวสามารถเขียนได แลวคอยไปพิมพ 

             ทีหลัง จะไดลดปญญาความลาชาที่เกิดจากการใชคอมพิวเตอร 

ครูกนกเลขา: เห็นดวยกับครูวัลลาที่จะใหครูกรอกลงในแบบฟอรมกอน เพราะถาพิมพไปเลยครูบางคนอาจจะกังวลเรื่องการใช

คอมพิวเตอร โดยที่เน้ือหา หรือวิธีการเขียนแตละหัวขอก็ยังไมเขาใจดี แตขอเสนอวาอยากใหแจก มคอ.๒ 

ดวย เพราะถาไมมี มคอ.๒ ครูก็ไมสามารถทํา มคอ.๓ ได 

ครูประวีนา: ตนฉบับ มคอ.๒ ตอนน้ีมีอยูที่ศูนยประกัน เราจําเปนตองแจกทุกคนหรือไม หรือจะแจกเปนภาควิชา ถาแจกเปน

กลุมแลวดูดวยกันไดหรือไม เพราะถาแจกทุกคนเราตองใชงบประมาณพอสมควร ซ่ึงการจัดอบรมครั้งน้ีเรายังไม

รูวาจะไดรับเงินสนับสนุนมาจากสวนไหน เงินทั้งหมด  ที่เราดําเนินการขณะน้ีทานผูอํานวยการสํารองจายกอน 

ครูสุพัตรา: แตถาแจก มคอ.๒ เปนกลุมอาจจะทําใหครูบางคนไมยอมทํา อาจจะทําใหครูบางคนไมมีความเขาใจ จะเขาใจ

เฉพาะคนที่ลงมือทํา อยากใหแจก มคอ.๒ ทุกคน และบังคับใหทุกคนทํา มคอ.๓ รายวิชาที่ตนเองสอนเลย จะได

รูวามีความเขาใจหรือไม 

ครูประวีนา: ถาบังคับใหทําทุกคนคงไมได เพราะครูบางคนไมไดสอนระดับปริญญาตรี แตก็เขารวมโครงการดวย จะไดมีความรู 

ความเขาใจ ถาตอไปตองสอนระดับปริญญาตรีจะไดทํา มคอ.๓ ได ถาใหครูชวยกันทําเปนกลุมก็ดี เพราะครูจะ

ไดแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน โดยมีคณะกรรมการ KM ของเราเปนพี่เล้ียงในแตละกลุม 

ครูพันเนตร: เห็นดวยกับการทํางานเปนกลุม เพราะครูบางทานอาจจะยังไมเคยทําและไมเคยมีความรู ความเขาใจมากอน ถา

ตองทําคนเดียวจะทําไมได แตถาทําเปนกลุมรายวิชาที่มีลักษณะใกลเคียงกันนาจะชวยกันคิด ชวยกันทําได และ



เห็นดวยกับการที่จะใหครูเขียนลงกระดาษกอน เพราะถาในพิมพเลย อาจจะมีปญหายุงยากเก่ียวกับการใช

คอมพิวเตอรเราอาจจะตองไปแกปญหาเรื่องการใชคอมพิวเตอร อาจจะทําใหเสียเวลา 

ครูณิชาภา: เอกสารจะแจกใหทุกคนหรือไม หรือจะแจกเปนกลุม อยากใหแจกทุกคน เพื่อครูจะไดศึกษา     ถาแจกเปนกลุม

เกรงวาบางคนจะไมไดอานเลย 

ครูดิสวัฒน: เห็นดวยกับการแจกเอกสารใหทุกคน และเห็นดวยวาไมควรอบรมที่หองคอมพิวเตอร เพราะวาจะ  ทําใหเกิด

ปญหาเรื่องการใชคอมพิวเตอรตามมา 

ครูพิชญธิดา: จะตองบังคับใหครูสง มคอ.๓ ทุกคนหรือไม 

ครูประวีนา: ครูทุกคนที่สอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕๕ ตองสง มคอ.๓ และ มคอ.๕ อยูแลว โดย มคอ.๓ ตองสงกอนเปด

ภาคเรียน มคอ.๕ ชวงปดภาคเรียนหลังจากสอนเสร็จแลว 

สรุปประเด็น 

 การประชุมที่จะจัดขึ้นวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการจะเตรียมเอกสารแจกครูทุกทานที่เขารวมโครงการ 

โดยใหครูแบงกลุมชวยกันจัดทํา มคอ.๓ กรรมการ KM เปนพี่เล้ียงแตละกลุม การทํางานจะใหแตละกลุมเขียนลงในแบบฟอรม 

ยังไมตองพิมพ เพื่อใหครูเกิดความเขาใจกอนแลวจึงจะกลับไปพิมพในภายหลัง ที่ประชุมมอบหมายใหครูประวีนา จัดทําคําส่ัง

การดําเนินโครงการ โดยมีการแบงหนาที่ดังน้ี 

 จัดเตรียมเอกสาร- ประวีนา พิชญธิดา ชมเพลิน วัลลา 

 รับลงทะเบียน- สุพัตรา อังคณา ดิสวัฒน 

 อาคารสถานที่- จารุชา  

 อาหารวาง- ณิชาภา 

 พิธีกร-สุขสันติ 

 บรรยาย- ผูอํานวยการ จารุชา ประวีนา ชมเพลิน อรณาตย  

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดทําแบบฟอรม มคอ.๓ เพิ่มเติมจากตัวอยางและคําอธิบาย 

 

 

 

 



 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     ……………………………………………………………………………………………………….  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ………………………………………………………………………………………………………. 

                                   ……………………………………………………………………………………………………….. 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา       

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. จํานวนหนวยกิต    

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

    ภาคการศึกษาที่ ........................ช้ันปที่ ................................          

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๘. สถานที่เรียน   

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

 

 

 

 

 

แบบฟอรม 



หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 

 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

……………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………….. 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 

       ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา   

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ๑.๒ วิธีการสอนท่ีจะใชพัฒนาการเรียนรู 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒.  ความรู 

       ๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ  

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

       ๒.๒ วิธีการสอน 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

        ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



๓.  ทักษะทางปญญา 

       ๓.๑ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๓.๒ วิธีการสอน 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๓.๓ วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

       ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองการพัฒนา  

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๔.๒ วิธีการสอน 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๔.๓ วิธีการประเมิน 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๕.๒ วิธีการสอน 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๕.๓ วิธีการประเมิน  

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

๖.  ทักษะดานการจัดการเรียนรู 

       ๖.๑ ทักษะปฏิบัติทางวิชาทางชีพท่ีตองพัฒนา 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๖.๒ วิธีการสอน 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๖.๓   วิธีการประเมิน  

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 



๗.  ทักษะปฏิบัติทางวิชาทางชีพ 

       ๗.๑ ทักษะปฏิบัติทางวิชาทางชีพท่ีตองพัฒนา 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๗.๒ วิธีการสอน 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ๗.๓   วิธีการประเมิน  

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

หมายเหตุ  ผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนาในแตละดาน มีความแตกตางกันในแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

  -ศึกษาทั่วไป มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๖ ดาน 

               -วิชาชีพครู      มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๖ หรือ ๗ ดาน 

               -วิชาเอก         มีผลการเรียนรูที่ตองการพัฒนา  ๗ ดาน 

      โดยใหศึกษาจากหลักสูตร หมวดที่ ๔ ขอ ๒ 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

 

 

๑.  แผนการสอน 
 

 

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน*  

(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ

ส่ือที่ใช  
ผูสอน 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 สอบปลายภาคเรียน    

 

 

 

 



 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

ผลการเรียนรู*  วิธีการประเมิน**  
สัปดาห 

ที่ประเมิน   

สัดสวนของ 

การประเมิน 

(รอยละ) 

    

    

    

    

    

    

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

๓.  การปรับปรุงการสอน 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 



๕. การเขาถึงความรู (knowledge access)                                                 เปาหมาย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๕.๑ การจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ การจัดทํา 

มคอ.๓ 

-วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการดําเนินการจัด

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา มคอ.๓ ใหแกบุคลากร

วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง  

-เอกสาร

ประกอบการอบรม 

-ภาพกิจกรรม 

๕.๒นําองคความรูเขา

หองสมุด และข้ึน 

website 

-นําเอกสารการจัดทํา มคอ.๓  เขาหองสมุด 

- นําเอกสารข้ึน Website วิทยาลัย 

Facebook กลุม KM วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

 

๖. การแบงปนความรู (knowledge sharing)                                               เปาหมาย ๒ กิจกรรม 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

- แลกเปลีย่นเรียนรู -คณะกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัเอกสารที่

จัดทําข้ึน 

-facebook 

- จัดทํา blog -จัดทํา blog เพื่อแบงปนความรู  -blog องคความรู 

วิทยาลัยนาฏศิลป

อางทอง 

๗. การเรียนรู (learning) 

กิจกรรม การดําเนินการ หลักฐานอางอิง 

๗.๑ อาจารยทกุทาน 

จัดทํา มคอ.๓ 

อยูระหวางดําเนินการ  

๗.๒ นําผลของการ

นําไปใช มาแลกเปลี่ยน 

ปรับปรงุ 

อยูระหวางดําเนินการ  
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