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ค าน า 
 

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้  (Knowledge Management, KM) เรื่องการสร้างความเชื่อมโยง 
มคอ.2 – มคอ.7 และกระบวนการทวนสอบของคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้หรือไม่ โดยจะเน้นการพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านการบริหารหลักสูตรของบุคคลากรคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี ซึ่งมีการรวบรวม
หลักการ เทคนิค/วิธีการจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมความคิด
ของอาจารย์ในคณะฯ เกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยง มคอ.2 – มคอ.7 และกระบวนการทวนสอบที่ถูกต้อง 

คณะกรรมการวิชาการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท ารายงานฉบับนี้ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์
ความรู้ที่ได้รวบรวมจัดท าเป็นรายงานฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ส าหรับบุคคลากรและผู้ที่สนใจน าไปใช้หรือปรับปรุงการสร้างความเชื่อมโยง มคอ.2 – มคอ.7 และ
กระบวนการทวนสอบเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรในคณะฯ 

 
คณะผู้จัดท า 
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การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ประเด็นความรู้ด้านการเรียนการสอน 

 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างความเชื่อมโยง มคอ.2 – มคอ.7 และกระบวนการทวน

สอบเป็นความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล ซึ่งเรียนรู้ด้วยกันได้ สามารถรวบรวม และถ่ายทอดออกมาได้หลายรูปแบบ 
เป็นความรู้ภายนอก (Explicit Knowledge) และข้อเสนอแนะจากกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากผู้ วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นความรู้จ าเพาะตน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในประสบการณ์ และฝีมือของ
ผู้ปฏิบัติ สามารถรวบรวมความรู้ทั้งหมด น ามาถอดบทเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการพัฒนาบุคคล
กรคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจ าปี 2559 (ภาคผนวก 1) โดยสามารถแบ่งเนื้อหาสาระ
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1. การจัดการความรูเรื่องท่ี 1 แนวปฏิบัติส าหรับการเขียน มคอ. 3 
2. การจัดการความรูเรื่องท่ี 2 การก าหนดตารางวิเคราะห์การออกแบบการสรางแบบทดสอบ 
(Test Blueprint) 
3. การจัดการความรูเรื่องท่ี 3 แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

มีรายละเอียดแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 

การจัดการความรู้ เรื่องท่ี 1 แนวปฏิบัติส าหรับการเขียน มคอ. 3  
 

 แนวปฏิบัติส าหรับการเขียน มคอ. 3 นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาศึกษา ประกอบการเขียน มคอ. 3  แนวปฏิบัตินี้จะค าอธิบายความหมาย และวิธีการเขียนแต่ละหัวข้อ 
เรียงล าดับตามเอกสาร มคอ.3 ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
 2. จ านวนหน่วยกิต 
  ให้ระบุทั้งจ านวนหน่วยกิตและตัวเลขในวงเล็บ เช่น จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 3 (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา   
 4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  ผู้รับผิดชอบรายวิชาให้ระบุชื่อ – สกุลของอาจารย์ที่รับผิดชอบประสานงานรายวิชา พร้อมทั้ง
วุฒิการศึกษา  ผู้รับผิดชอบรายวิชาควรมีวุฒิตรงตามรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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  อาจารย์ผู้สอนให้ระบุชื่อ – สกุลของอาจารย์ที่รับผิดชอบสอนหลักทุกท่าน พร้อมทั้งวุฒิ
การศึกษา  อาจารย์ผู้สอนควรมีวุฒิตรงตามรายวิชาที่สอนเช่นกัน  (ส าหรับรายชื่ออาจารย์ผู้สอนกลุ่มย่อยให้
น าไประบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ หมวดที่ 5 ) 
 5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
  ให้ระบุภาคการศึกษาและชั้นปีที่จัดให้นิสิตเรียนตามแผนการจัดการศึกษา (Master plan) 
ทั้งนี้อาจระบุช่วงเวลาที่เรียนในภาคการศึกษานั้นๆด้วย เช่น ภาคการศึกษาที่ 1 (5 สิงหาคม 2559- 15
พฤศจิกายน 2559) 
 6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisites) 
  ให้ระบุรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยระบุรหัสและชื่อภาษาไทย  
ในกรณีที่ไม่มีรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อนให้ใส่ค าว่า “ไม่มี” 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co – requisites) 
  ให้ระบุรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยระบุรหัสและชื่อ
ภาษาไทย  ในกรณีที่ไม่มีรายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกันให้ใส่ค าว่า “ไม่มี” 
 8. สถานที่เรียน 
  ให้ระบุชื่อห้อง ชื่ออาคาร และชื่อวิทยาเขตท่ีจัดให้นิสิตเรียน   

9. วันที่จัดหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา ครั้งล่าสุด 

  ให้ระบุ วันเดือนปีที่น าเสนอ มคอ. ต่อคณะกรรมการวิชาการ 

หมวดที่ 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของรายวิชาเพ่ือต้องการให้เกิดผลลัพธ์การ
เรียนรู้ให้ครอบคลุมอย่างน้อยตาม Curriculum mapping ของรายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) โดย
ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของข้อความให้เหมาะสมสอดคล้องกับรายวิชา และเขียนเป็นข้อเรียงตามล าดับราย
ด้านที่ต้องการให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งระบุตัวเลขข้อผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านไว้ในวงเล็บท้าย
ข้อความนั้นด้วยทั้งนี้ให้ก าหนดตัวเลขของผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้านเป็นหลัก และตัวเลขข้อของผลลัพธ์การ
เรียนรู้แต่ละข้อเป็นตัวเลขหลังจุด ตัวอย่างเช่น  

1.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

   เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเผ้าระวังทางโภชนาการและด าเนนิงานสุขาภิบาลอาหารในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 
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1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายโภชนาการของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือการ
เฝ้าระวังและควบคุมปัญหาทางโภชนาการ โรคและอันตรายที่เกิดจากอาหาร พฤติกรรม
บริโภคอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค  (2.1) 

2. เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในการเลือกบริโภค และการดูแล
ตนเอง 
ด้านโภชนาการ (1.3) 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายวิชา จากผลการประเมินประสิทธิภาพการ
สอน (มคอ.5) การทวนสอบการสอน การประชุมสัมมนาทีมผู้สอน หรือข้อเสนอแนะจากนิสิตและผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพ่ือให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งอาจจะปรับปรุง
เนื้อหาสาระ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ โจทย์ สถานการณ์ เป็นต้น  

ทั้งนี้ให้เขียนให้ครอบคลุมองค์ประกอบต่อไปนี้ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพัฒนา ผลการ
ประเมินที่ผ่านมาโดยระบุข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนว่าได้ข้อมูลมาจากแหล่งใด พบอะไร  จะมีวิธีการพัฒนา
ปรับปรุงอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ในการระบุวิธีการพัฒนาปรับปรุงควรใช้ข้อมูลจากมคอ.5  หมวดที่  6  
แผนการปรับปรุง ข้อ 3 เรื่องแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป มาเป็นแนวทางในการ
เขียน เพื่อให้สอดรับกัน และควรมีประเด็นการพัฒนาที่ระบุไว้ใน มคอ.5 ครบทุกประเด็น และเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนควรจัดท าในรูปแบบตารางดังตัวอย่าง และหากรายวิชาใดมีการบูรณาการการสอนกับพันธกิจอ่ืน หรือ
ระหว่างการสอนด้วยกัน ให้ระบุประเด็น/ชื่อพันธกิจหรือชื่อวิชาไว้ให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้นิสิตเกิดทักษะทางปัญญา 
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์  โดยมีรายการพัฒนาและปรับปรุงดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ ข้อมูลหลักฐาน วิธีการพัฒนาปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
สอนและการเรียนรู้
ของนิสิต 

1.ข้อเสนอแนะการสัมมนาการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า 
1.1 เอกสารประกอบการสอน
บางบทตัวหนังสือเล็กเนื้อหา
บางส่วนไม่ตรง slide ท าให้
เข้าใจไม่ตรงกัน  
 

 
 
1.1. ปรับเอกสารประกอบการสอนให้ตัว
ใหญ่ โดยใช้ ฟอนท์ทาโฮมา ขนาด 16 
และจัดท าให้สาระเนื้อหาในเอกสาร
ประกอบการสอนและ slide เป็น 
concept เดียวกัน 

อ.วิชาญและคณะ
ผู้สอน 
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วัตถุประสงค์ ข้อมูลหลักฐาน วิธีการพัฒนาปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

1.2 ควรเน้นสาระทาง
กระบวนการแก้ปัญหา             
ให้มากขึ้น 
1.3 ควรเพิ่มวิธีการสอนโดยให้
อาจารย์สอนโดยเชื่อมโยง
กรณีศึกษาและควรมอบ
กรณีศึกษาให้นิสิตก่อนล่วงหน้า 
3 วัน 
 
2.ผลการประเมินประสิทธิภาพ
รายวิชาในปีการศึกษา 2558 
พบว่านิสิตร้อยละ 81.79  มีค่า
ความพึงพอใจในรายวิชาเฉลี่ย 
4.09   โดยข้อที่ได้คะแนนต่ า
ที่สุดคือการเตรียมสื่อและ
เอกสารการสอนอย่างเพียงพอ
ค่าเฉลี่ย 3.89 

1.2. เพ่ิมสาระเกี่ยวกับกระบวนการ
แก้ปัญหาโดยเชื่อมโยงกับกรณีศึกษา 
 
1.3.แจกกรณีศึกษาทั้งหมดที่เรียนให้
นิสิตในวันปฐมนิเทศรายวิชาวิชา 
 
 
 
 
2.1 เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้มอบหมายให้มี
การท าแบบฝึกหัดก่อนเรียน และสอบ
ย่อยหลังจบบทเรียนทุกบทพร้อม เฉลย
และอภิปรายโจทย์  และตัวเลือก 
2.2.จัดเตรียมเอกสารการสอนทุกบท
แจกล่วงหน้า  
2.3.จัดท ารายการสื่อการสอนที่เป็น CD-
ROM เพ่ิมในหมวดทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน และ
มอบหมายให้นิสิตศึกษาด้วยตนเองใน
ชั่วโมง self-study 

2. พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนิสิตใน 
และเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ  
คิดวิเคราะห์โดยใช้
สถานการณ์
ตัวอย่าง 

2.1 ผลการสอบ ในการสอบ
กลางภาคและปลายภาค  ปี
การศึกษา 2555 เท่ากับร้อยละ 
32.98 และ 29.42  ตามล าดับ  
- ผลการสอบรวบยอดข้ึนชั้น 
ปีการศึกษา 2555 มีนิสิตสอบ
ผ่านครั้ง ร้อยละ  76.57 

2.1 จดัการเรยีนการสอนโดยใช้สถานการณ์
ผู้ป่วย กระตุ้นให้นิสิตคิดวเิคราะห์ โดย
พัฒนาโจทย์สถานการณ์และข้อสอบให้
นิสิตวิเคราะห์  ตัดสินใจเลือกการ
พยาบาลที่ส าคัญหรือควรท าเป็นอันดับ
แรก 

อ.ดร.โกวิทฯและ
คณะผู้สอน 

2.2 การบูรณาการ  
( √ )    ไม่มี 
(    )    มี โดย     
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(       ) 1. ระหว่างการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืนๆ  
ระบุ.............................................................    

(       )  2. ภายในรายวิชา  
ระบุ.............................................................  

(       )  3. ระหว่างวิชา   
ระบุ........................................................... 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการด าเนินการ 

3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

คัดลอกข้อมูลค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร หรือ มคอ.2 มาใส่ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ก าหนดเนื้อหาสาระให้นิสิตเรียน เนื่องจากค าอธิบายรายวิชา คือ Main Concept ที่ต้องสอนของแต่ละ
รายวิชา 

 3.2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

  เป็นการระบุจ านวนชั่วโมงที่อาจารย์ใช้จัดการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษาทั้งจ านวน
ชั่วโมงการบรรยาย/สอนเสริม/การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทั้งนี้
จ านวนชั่วโมงเหล่านั้นต้องสัมพันธ์สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ กรณีที่ไม่มีการจัดกิจกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่งให้ระบุว่า “ไม่มี” ตัวอย่าง เช่น จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา คือ 3 (3-0-6) แสดงว่าต้องจัด
ชั่วโมงการเรียนการสอน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ไม่มีชั่วโมงการฝึกภาคปฏิบัติ และมีชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6 
ชั่วโมง/สัปดาห์  

หากเป็นรายวิชาที่มีชั่วโมงทดลอง ให้เปลี่ยนหัวตารางช่องที่ 3 เป็น การทดลอง 

บรรยาย 

 
สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

45 ชั่วโมง 

 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนิสิตเฉพาะราย/กลุ่ม 

ไม่มี 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

  

3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  

เป็นการก าหนดช่องทางและจ านวนชั่วโมงที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าทาง
วิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล ซึ่งควรก าหนดไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยไม่นับรวมจ านวนชั่วโมงที่
อาจารย์จัดให้นิสิตมาปรึกษางานตามที่ได้รับมอบหมายหรือก าหนดไว้ในตารางการเรียนการสอน  ดังตัวอย่าง
ในตารางต่อไปนี้ 
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ชื่อ สกุล 
อาจารย์ท่ีให้ค าปรึกษา 

สถานที่ให้
ค าปรึกษา 

เบอร์โทรศัพท์และ
จดหมายอิเลคทรอนิคส์ 

ตารางเวลาในการให้
ค าปรึกษา 

อาจารย์............................... ห้องพักอาจารย์ tuk@gmail.com ทุกวันจันทร์ 
(14.00-16.00น.) 

อาจารย์............................... ห้องพักอาจารย์ vvida@gmail.com ทุกวันจันทร์ 
(10.00-12.00น.) 

 

หมายเหตุ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาควรประกาศประกาศเวลาให้ค าปรึกษาและแนวทางการมาขอรับ
ค าปรึกษา เช่น วิธีการการจองเวลาล่วงหน้าที่หน้าห้องท างาน และ/หรือในเว็บไซด์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตในกลุ่มผลลัพธ์หรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่
ระบุไว้ในหลักสูตร ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาต้องดูจาก Curriculum mapping  ว่ารายวิชาที่รับผิดชอบ
มุ่งหวังให้นิสิตเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อะไรไว้บ้าง จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอนควรร่วมกัน
คิดว่าจะก าหนดวิธีการสอน และวิธีการประเมินผลอย่างไร และเขียนลงในตาราง โดยเขียนเรียงกันลงมาทีละ
ข้อ ทีละด้านจนครบทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ใน Curriculum mapping ถ้าผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านใดไม่ได้
ก าหนดไว้ก็ไม่ต้องใส่ และเนื่องจากผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุงหวังในแต่ละข้อเขียนไว้กว้างๆ และมีหลายประเด็น 
ดังนั้นอาจารย์ควรพิจารณาไตร่ตรองก่อนว่ารายวิชาที่รับผิดชอบจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ได้แค่ไหน ก็ให้น า
ประเด็นนั้นไปใส่ไว้ช่องผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง และน าตัวเลขล าดับที่ของผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังแต่ละด้าน และ
ตัวเลขล าดับข้อของผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังด้านนั้นๆ มาระบุไว้ในวงเล็บท้ายข้อ (ตัวเลขดังกล่าวต้องตรงกับที่
ก าหนดไว้ใน Curriculum mapping)  ส าหรับกิจกรรมหรือวิธีสอนที่จะใช้ในการพัฒนาให้เกิดผลการเรียนรู้ที่
มุ่งหวังให้ใส่ในช่องกิจกรรม/วิธีสอน ทั้งนี้ ให้ระบุชื่อกิจกรรม/วิธีการสอนสั้น ๆ ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน ส่วนวิธีการประเมินหรือเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง ให้ใส่ในช่องการประเมินผล  
ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวังที่ก าหนดไว้
ข้างต้น 
ตัวอย่างในที่นี้เขียนเป็นตารางให้เห็นความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง กิจกรรม/วิธีการสอน การ
ประเมินผล  
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ผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง กิจกรรม/วิธีการสอน การประเมินผล 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1. แยกแยะความถูกผิดและรู้ว่าสิ่งใดควรปฏิบัติสิ่งใด
ควรเว้น (1.4) 
 

 
1. กรณีศึกษา (ประเด็น
จริยธรรมในการให้ปรึกษา
แก่ชุมชนด้านโภชนาการ
และการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์) 

 
1. แบบประเมิน
กรณีศึกษา (ในประเด็น
คุณธรรม จริยธรรม) 
 

2.ความรู้ 
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบป้องกัน และระงับ
อัคคีภัย (2.1) 

 
1. การเรียนแบบร่วมมือ 
(Co-operative learning) 

 
1. การสอบกลางภาค
และปลายภาค (วัด
ความรู้ในระดับรู้จ าหรือ
เข้าใจ) 

3.ทักษะทางปัญญา 
 

  

5.  ..................................... 
 

  

  

หมวดที่ 5 แผนการจัดการรู้และการประเมินการเรียนรู้  
 หมวดที่ 5 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ 
ให้ระบุหัวข้อ และรายละเอียดของเนื้อหาที่จะสอนในแต่ละสัปดาห์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

มุ่งหวัง จ านวนชั่วโมงในแต่ละหัวข้อ  กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล รวมทั้งชื่อ
อาจารย์ผู้สอน ลงในตารางที่ก าหนดให้ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องสอดคล้องสัมพันธ์กัน  และต้องครบถ้วน ถูกต้อง 
สอดคล้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่ระบุไว้แล้วในหมวดที่ 3 และหมวดที่ 4  เช่น เนื้อหาวิชาต้องครอบคลุมครบถ้วน
ตามท่ีบรรยายไว้ลักษณะวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวัง  กิจกรรมการเรียนรู้  และวิธีการประเมินผล ต้อง
สัมพันธ์กับข้อมูลที่ระบุไว้ในหมวดที่ 4 ส าหรับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวังระบุเฉพาะตัวเลขในวงเล็บท้ายข้อ 
และต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 4 และชั่วโมงแรกของการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องปฐมนิเทศรายวิชา อธิบาย มคอ.3 และช้ีแจงการประเมินผล (Test-
blueprint) และระบุไว้ในตารางด้วย 
 

ตัวอย่าง 
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สัปดาห์ที่ 
 

จ านวน
ชั่วโมง 

L.O. เนื้อหาสาระ 
/หัวข้อการสอน 

กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

การประเมินผล 
การเรียนรู ้

อาจารย์ผู้สอน 

       1  
 

  ปฐมนิเทศรายวิชา 

- แนะน ารายวิชาและทีม
ผู้สอน 
-ชี้แจงการประเมินผล            
(Test-blueprint) 
-แนะน าแหล่งเรียนรู้ 
-เปิดโอกาสให้นิสิตร่วม 

แสดงความคิดเห็น 

อภิปราย ผลสรุปการวาง
แผนการเรียนการ
สอนร่วมกับนิสิต 

อาจารย์กล้าณรงค์ฯ 

1-3 9 

 
1.1,1.3 

2.1,3.1, 
4.1,5.1 

บทที่ 3 พลังงานสิ้นเปลือง 

3.1 แนวคิดพลังงาน
สิ้นเปลือง : น้ ามันปิโตเลียม
, ถ่านหิน,           ก๊าซ
ธรรมชาติ, ไบโอดีเซล แก๊ซ
โซฮอร์ 
3.2 การจัดการพลังงาน
สิ้นเปลืองอย่างถูกวิธี 

 

1.การเรียน
ร่วมมือ               

(Co-operative 
learning) 
 
 
 
 

2.กรณีศึกษา 

 
 

3.การศึกษา
ด้วยตนเอง 

 

1.1.การสอบเพ่ือ
วัดการรู้จ า ความ
เข้าใจ การน าไปใช้ 
และการวิเคราะห์ 
ประเมิน 

1.2ประเมิน
พฤติกรรมการ
เรียนรู้(การท างาน
เป็นทีม) 
2.1  
แบบประเมิน
กรณีศึกษา 

3.รายงาน
การศึกษาด้วย
ตนเอง 

อาจารย์กล้าณรงค์ฯ 

 
ส่วนที่ 2 แผนการประเมินการเรียนรู้ 

  เป็นการระบุวิธีการประเมินการเรียนรู้ ลงในตารางที่ก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ช่อง 
   ช่องที่ 1 การประเมิน  ช่องนี้ให้ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวังที่จะประเมินด้วย
วิธีการต่างๆลงไปโดยให้ระบุเป็นเฉพาะหมายเลขในวงเล็บท้ายข้อของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวัง  (หมวดที่ 4) 
ไม่ต้องเขียนรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวังลงไป 
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ช่องที่ 2 งานที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ ช่องนี้ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
เช่น การสอบกลางภาค  ปลายภาค  หรืองานที่ใช้ประเมิน เช่น รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
พฤติกรรมการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมอภิปราย  เป็นต้น  

ช่องที่ 3 สัปดาห์ที่ประเมิน หมายถึงสัปดาห์ที่ท าการประเมินในเรื่องนั้นๆ ถ้าท า
หลายสัปดาห์ให้ระบุสัปดาห์ที่ท า เช่น ทุกสัปดาห์ หรือสัปดาห์ที่ 1,5 หรือ สัปดาห์ที่ 5 – 7  

ช่องที่ 4 สัดส่วนการประเมินผล ให้ระบุร้อยละของการประเมินแต่ละรูปแบบ (กรณี
ที่ประเมินด้วยวิธีเดียวกันหลายครั้งในรายวิชา) รวมกันทั้งวิชาคิดเป็นเท่าไรของการประเมินทั้งหมดทุกรูปแบบ 
และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ให้เอาวิธีหรืองานที่จะใช้ประเมิน (ช่องที่ 2) เป็นตัวตั้งต้น  
2. ให้พิจารณาว่าวิธีการประเมินหรืองานที่จะใช้ประเมินนั้นใช้ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ใดบ้างให้ใส่หมายเลขในวงเล็บท้ายข้อของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวังให้ใส่ลงไปในช่องที่ 1 ให้ครบถ้วน 
3. การประเมินแต่ละวิธี  ต้องครอบคลุมครบถ้วน และถูกต้อง ตรงกัน ทุกหมวด ทุกที่ และ

ตรงกับเอกสารทุกฉบับ เช่น แผนการสอน หรือ รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) 
ตัวอย่าง เช่น 
 

ผลการเรียนรู้ งานที่จะใช้ประเมินการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วน
ของการ
ประเมินผ

ล 

2.1,2.2, 2.3,3.4 สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
7 
16 

25% 

30% 

2.2,2.4,5.2,5.3 สรุปการเรียนรู้หลังเรียน 

 
3,  5  5% 

 

1.1,1.3,2.1,2.2,2.3,2.4,3.2,3.3, 
3.4,4.2,4.3,5.2 

รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 1,12 

 
 

10% 

 

1.3,1.4,4.2 ประเมินพฤติกรรมการท างานเป็น
ทีม 

1,3,6,8,9, 
11,13 

10% 

1.1,1.3,2.1,2.2,3.2,3.4,4.2,5.3, รายงานกรณีศึกษา 

 
9,13,15 15% 
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ผลการเรียนรู้ งานที่จะใช้ประเมินการเรียนรู้ สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วน
ของการ
ประเมินผ

ล 

1.1,1.3,2.1,2.2,3.2,3.4,4.2,5.3,
5.6 

ทักษะการน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน 

9,15 5% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
 หัวข้อนี้ให้ระบุต ารา  เอกสาร  หรือหนังสือที่อาจารย์ใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนใน

รายวิชานี้ มากน้อยขึ้นอยู่กับอาจารย์ แต่ที่ส าคัญต้องเป็นเอกสารที่มีอยู่ในห้องสมุด และทุกรายวิชาต้องระบุ
ข้อมูลหัวข้อนี ้

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ และ  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 ในหัวข้อที่ 2 และหัวข้อที่ 3 ให้อาจารย์ระบุ หนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออีเลคโทรนิกส์ เวบ

ไซต์ หรือแหล่งอ้างอิงอ่ืนๆ ที่อาจารย์มอบหมายให้หรือแนะน าให้นิสิตใช้ศึกษาประกอบการเรียนการสอน
รายวิชานี้  โดยหัวข้อที่ 2  ต้องเป็นหนังสือ เอกสาร ฯลฯ ที่นิสิต จ าเป็นต้องศึกษา คือนิสิตทุกคนต้องอ่าน /
ต้องศึกษา แต่หัวข้อที่ 3 เป็นส่วนที่อาจารย์แนะน าให้นิสิต ควรศึกษา นิสิตจะศึกษา จะอ่านหรือไม่ก็ได้ และไม่
จ าเป็นต้องระบุทุกรายวิชา ถ้าไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”  
 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต  

หมายถึง วิธีการ หรือแนวทางที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะให้นิสิต มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอย่างไร ทั้งนี้ให้อาจารย์ระบุเฉพาะวิธีการที่อาจารย์ควรท าและ
สามารถท าได้ในรายวิชานั้น โดยอาจารย์อาจเลือกได้จากแนวทางต่อไปนี้ 

  - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

  - การสะท้อนคิด (Reflective journal) ของผู้เรียน 

  - การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  - แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
  - การประชุมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน (Focus group) 
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     ฯลฯ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

หมายถึง วิธีการ หรือแนวทางที่จะประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการสอนของ
อาจารย์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่อาจารย์จัดขึ้นในระหว่างภาคการศึกษาว่าเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งท าได้หลายวิธี   
โดยอาจารย์อาจเลือกได้จากแนวทางต่อไปนี้ 

  - การประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่สาขาวิชาแต่งตั้ง  ผู้รับผิดชอบ
วิชา และ/หรืออาจารย์ผู้ร่วมสอน 

  - อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันประเมินการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างภาคการศึกษา/เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
  - การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 

  - ผลการสอบ/การเรียนรู้ 

  - การทวนสอบผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

  หมายถึงแนวทาง กลไก และวิธีการปรับปรุงการสอนที่อาจารย์ประสงค์จะจัดท า เช่น การท า
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือปรับปรุงวิธีการสอน การประชุมร่วมกันเพ่ือพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน โดย
อาจารย์อาจเลือกจากตัวอย่างแนวทางต่อไปนี้ 
  - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน  
  - การวิจัยใน/นอกชั้นเรียน 
  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา/อาจารย์ในสาขา/อาจารย์ระหว่าง
สถาบัน เป็นต้น 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

  หมายถึง กระบวนการประเมินกระบวนการเรียนการสอน โดยการตรวจสอบเพ่ือยืนยันว่าใน
การจัดการเรียนการสอน นับตั้งแต่การออกแบบการสอน การด าเนินการสอน การตรวจชิ้นงาน การตัดเกรด 
ว่าตรงตามข้อก าหนด หรือเงื่อนไข ที่ระบุไว้ในเบื้องต้นหรือไม่  เช่น ระหว่างกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ด้วยการสอบถามนิสิต  สุ่มตรวจผลงาน
นิสิต หรือพิจารณาผลการทดสอบย่อยว่าผลงาน หรือชิ้นงานนั้นท าให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน
หมวดที่ 4 หรือไม่ และหลังการออกแบบผลการเรียนรายวิชา และมีการทวนสอบผลการเรียนโดยรวมใน
รายวิชาดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

   4.1 การประเมินการสอนในชั้นเรียน ตามแบบประเมินการสอน โดยคณะกรรมการ 
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   4.2 การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต การตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนรู้ของนิสิต จากการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนน
พฤติกรรม โดยคณะกรรมการในสาขาวิชา  
   4.3 การทวนสอบการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจากคะแนนและเกรดที่
นิสิตได้รับโดยหัวหน้าสาขาวิชา คณะกรรมการวัดและประเมินผล และคณะกรรมการวิชาการ 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

  เป็นการน าผลการประเมินการสอน การทวนสอบผลการเรียนและผลสัมฤทธิ์รายวิชา มา
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดของรายวิชาในปีการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
   5.1 ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตใน
รายวิชาตามข้อ 4 
   5.2 ปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิตและทีมผู้สอน 
  หัวข้อที่ 5 จะต่างจากหัวข้อที่ 3 ตรงที่ หัวข้อที่ 3 เน้นเฉพาะการปรับปรุงการสอน แต่หัวข้อ
ที่ 5 ต้องมองทั้งกระบวนการตั้งแต่เนื้อหา ผู้สอน การสอบ การประเมินผลและการให้เกรด 
 
หมายเหตุ 
 1. ให้อาจารย์อาจจัดท า Test Blueprint รายวิชาแนบไว้ท้าย มคอ.3 ด้วย 
 2. การแจก มคอ.3 ให้นิสิต อาจารย์อาจแนบตารางการเรียนการสอน และ Test Blueprint รายวิชา             
ให้นิสิตด้วย 
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การจัดการความรู้เรื่องที่ 2 การก าหนดตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ                          
(Test Blueprint) 

 
 จากปัญหาการสร้างข้อสอบของผู้สอนที่ขาดประสบการณ์ พบส่วนใหญ่คือ ไม่สามารถบอกได้ว่า
ข้อสอบในแบบทดสอบแต่ละฉบับนั้น 
  - ครอบคลุมเนื้อหาที่จัดการเรียนรู้หรือไม่ 
  - ให้ความส าคัญของเนื้อหาแต่ละบทมากน้อยแตกต่างกันอย่างไร 
  - วัดสมรรถภาพสมองขั้นต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 
  - จ านวนข้อสอบเหมาะสมกับเวลาและระดับผู้สอบหรือไม่ 
 ตามหลักการสร้างข้อสอบที่ดีเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถท าได้โดยการจัดท า ตารางวิเคราะห์การ 
ออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. ก าหนดบทที่และหัวข้อหลักของเนื้อหาในแต่ละบทว่ามีอะไรบ้าง แต่ละบทใช้เวลาในการจัดการ 
เรียนรู้กี่คาบหรือกี่ชั่วโมง โดยกรอกรายละเอียดลงในตารางวิเคราะห์ 
 2. พิจารณาว่าแต่ละหัวข้อหลักสามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมทางสมองหรือสมรรถภาพ
สมองได้ถึงระดับใด ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรมทางสมอง จนครบทุกหัวข้อและ
ทุกบท 
 3. นับรอยขีดในแนวคอลัมน์เพ่ือหาผลรวมแต่ละระดับพฤติกรรมของแต่ละบทของเนื้อหา 
 4. รวมจ านวนรอยขีดในแนวแถวของแต่ละบทในไว้ช่องผลรวมจ านวนข้อและหาค่าร้อยละจาก 
จ านวนข้อทั้งหมด 
 5. รวมจ านวนรอยขีดของทุกบทของเนื้อหาในแนวคอลัมน์ในช่องผลรวมแล้วหาค่าร้อยละจาก 
จ านวนข้อทั้งหมด 
 6. พิจารณาล าดับความส าคัญของเนื้อหาว่าบทใดมีความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 และรองลงไปตามล าดับ
โดยดูจากค่าร้อยละของแต่ละบท 
 7. พิจารณาล าดับความส าคัญของระดับพฤติกรรมว่าระดับใดมีความส าคัญเป็นล าดับที่ 1 และรองลง
ไปตามล าดับโดยดูจากค่าร้อยละของแต่ละระดับพฤติกรรม 
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ตัวอย่าง ตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
รหัสวิชา PE 3103 ชื่อวิชา การยศาสตร์และจิตวิทยาในการท างาน 
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3. การควบคุมการท างานของร่างกาย 3 1 4 4 2 1  10 35 1 

3.1 การควบคุมการท างานของร่างกายโดยระบบประสาทส่วนกลาง  

 
        

3.2 การควบคุมการท างานของร่างกายโดยระบบประสาทรอบนอก           
3.3 การควบคุมการท างานของร่างกายโดยระบบประสาทอัตโนมัติ           
3.4 การควบคุมการท างานของร่างกายโดยระบบประสาทสั่งการ           
3.5 การควบคุมภาวะคงสภาพของร่างกาย           
3.6 การควบคุมการสร้างพลังงาน           
3.7 การควบคุมความเป็นกรด ด่างในร่างกาย           

รวม 3       60   
ร้อยละ           100  

อันดับความส าคัญ  5 3 1 2 4     
  
หมายเหตุ ตัวอย่างข้างต้น เป็นการออกแบบการสร้างแบบทดสอบเพียงบทเดียว ดังนั้นช่องรวมร้อยละของบท
ที่ 3 ในตัวอย่างนี้ ให้น้ าหนักการสอบข้อสอบปรนัยไว้ ร้อยละ 35  รวม บรรทัดล่างจะเป็นการรวมของทุกบท 
การจัดอันดับความส าคัญขึ้นอยู่กับร้อยละของแต่ละระดับพฤติกรรม 

8. จากรอยขีดในแต่ละระดับพฤติกรรมของแต่ละหัวข้อหลักของเนื้อหา ให้เปลี่ยนเป็นหมายเลขของ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามล าดับจนครบทุกรอยขีด โดยยึดแต่ละหัวข้อเนื้อหาเป็นหลัก  
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ตัวอย่าง ตารางวิเคราะห์การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
รหัสวิชา PE 3103 ชื่อวิชา การยศาสตร์และจิตวิทยาในการท างาน 

กลุ่มวชิา :  วิชาเฉพาะ ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2559 

ผู้วิเคราะห์ 1. อ.ดร.โกวิท ฯ  2. อ.ชุติพร 

รหัสวิชา PE 3103 ชื่อวิชา การยศาสตร์และจิตวิทยาในการท างาน 
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3. การควบคุมการท างานของร่างกาย 3 
 

1 5 5 2 1  10 35 1 

3.1 การควบคุมการท างานของร่างกายโดยระบบประสาทส่วนกลาง  1         
3.2 การควบคุมการท างานของร่างกายโดยระบบประสาทรอบนอก   2 3 4      
3.3 การควบคุมการท างานของร่างกายโดยระบบประสาทอัตโนมัติ   5        
3.4 การควบคุมการท างานของร่างกายโดยระบบประสาทสั่งการ   6 7       
3.5 การควบคุมภาวะคงสภาพของร่างกาย   8        
3.6 การควบคุมการสร้างพลังงาน    9       
3.7 การควบคุมความเป็นกรด ด่างในร่างกาย     10      

ร้อยละ                100  

อันดับความส าคัญ  5 3 1 2 4     
  
รอยขีดในระดับสังเคราะห์และประเมินค่านั้นจะ ให้หมายเลขต่อท้ายเพ่ือการสร้างข้อสอบแบบเขียนตอบ (Essay Test) แต่ถ้าจะให้หมายเลขเรียงล าดับในแต่ละหัวข้อ
ต่อไปก็ได้ถ้าถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ของแต่ละหัวข้อเนื้อหาและจากหมายเลขนี้จะน าไปสู่การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ต่อไป 
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การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
การเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้นั้นจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประเภทและองค์ประกอบ 

ของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ตลอดจนค าบ่งชี้พฤติกรรมสมองของแต่ละระดับที่น ามาใช้ในการเขียน 
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ให้ท่านศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 
ประเภทของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) 
 1. วัตถุประสงค์ทั่วไป (General Objectives) 
 เป็นวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นในแนวกว้าง ๆ ว่าเมื่อมีการเรียนการสอนแล้วผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรบ้างซึ่งเป็นแต่
เพียงกรอบหรือแนวกว้าง ๆ ของหลักสูตรหรือของบทเรียน 
 2. วัตถุประสงค์เฉพาะหรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Specific Objectives or Behavioral 
Objectives) 
 เป็นวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าหลังจากท่ีท ากิจกรรมการเรียนรู้แล้วผู้เรียนจะ
สามารถแสดงพฤติกรรมอะไรที่วัดได้ สังเกตเห็นได้ออกมาอย่างไรบ้าง ภายใต้เงื่อนไขอะไร และต้องท าได้มากน้อยเพียงใด 
ดังนั้นค าที่ประกอบขึ้นเป็นวัตถุประสงค์เฉพาะนี้จึงต้องเป็นค ากิริยาที่ผู้เรียนแสดงออกในรูปของการกระท าที่วัดได้ หรือ
สังเกตได้ 
ส่วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. พฤติกรรมขั้นสุดท้ายหรือพฤติกรรมที่คาดหวัง (Terminal Behavior) 
 2. เงื่อนไขหรือสถานการณ์ (Condition or Situation) 
 3. เกณฑ์หรือมาตรฐาน (Standard or Criteria) 
พฤติกรรมขั้นสุดท้ายหรือพฤติกรรมที่คาดหวัง (Terminal Behavior) 
 พฤติกรรมข้ันสุดท้ายหรือพฤติกรรมที่คาดหวัง หมายถึง การแสดงออกของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดบทเรียนแล้วผู้เรียน
แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา ซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องวัดได้หรือสังเกตได้ การระบุพฤติกรรมที่
คาดหวังจึงต้องใช้ค ากิริยาที่บ่งถึง การกระท า (Action Verb) เช่น บอก อธิบาย สร้าง ค านวณ แก้ไข อ่าน วาด วัด 
จ าแนก เป็นต้น 
 พฤติกรรมที่คาดหวังนี้บางครั้งจะเรียกว่า ภาระงาน (Task) ซึ่งหมายถึง งานหรือภารกิจที่ผู้เรียนแสดงออกมาใน
รูปของความสามารถ 
     ตัวอย่าง 
 * บอกส่วนประกอบพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง 
 * อธิบายความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ 
 * จ าแนกหนว่ยความจ าที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ได้ 
 * ค านวณค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านได้ 
 * วิเคราะห์ส่วนประกอบของไมโครโพรเซสเซอร์ได้ 
ค าแรกของทุกบรรทัด เป็นพฤติกรรมที่คาดหวังของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดได้หรือสังเกตได้อย่างชัดเจน 
ซึ่งตรงกันข้ามกับค าท่ีมีความหมายกว้างไม่สามารถระบุพฤติกรรมที่ต้องการได้ เช่น ทราบ รู้ เข้าใจ ซาบซึ้ง ตระหนัก เป็น
ต้น ซึ่งไม่สามารถน ามาสู่การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ได้และการวัดเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ก็ท าได้ยาก 
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เงื่อนไขหรือสถานการณ์ (Condition or Situation) 
 เป็นข้อความที่บ่งถึงสิ่งแวดล้อม สถานการณ์หรือเงื่อนไขท่ีจะให้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมา 
สามารถก าหนดเงื่อนไขได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาบทเรียน เช่น 
  * อธิบายหลักการท างานของ UPS 
  * จ าแนกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ 
 2. ลักษณะของสิ่งเร้าเพ่ือให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมา เช่น 
  * เมื่อก าหนดชุดข้อมูลให้สามารถใช้วิธีการทางสถิติค านวณเพ่ือน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
  * เมื่อก าหนดวงจรไฟฟ้ามาให้ สามารถอ่านแบบได้ถูกต้อง 
         3. ลักษณะที่เป็นเงื่อนไขของการกระท า เช่น 

* ค านวณเลขเศษส่วน โดยใช้เครื่องคิดเลขได้ 
* ต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างในบ้านได้ โดยไม่ต้องดูแบบ 

เกณฑ์หรือมาตรฐาน (Standard or Criteria) 
 เป็นส่วนที่ใช้ระบุความสามารถข้ันต่ าของผู้เรียนว่าจะต้องท าได้เพียงใด จึงจะยอมรับได้ว่าผู้เรียนบรรลุตาม
วัตถุประสงค์แล้ว การก าหนดเกณฑ์สามารถท าได้หลายลักษณะดังนี้ 
 1. ลักษณะความเร็วหรือการบ่งเวลา ลักษณะนี้เป็นการวัดระดับความช านาญมากกว่าความรู้ เช่น 
  * ท่องสูตรคูณตั้งแต่แม่ 1 ถึงแม่ 12 ได้จบภายในเวลา 3 นาท ี
  * ต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับเข้ากับระบบไฟฟ้าได้ภายใน 5 นาท ี
 2. ลักษณะปริมาณที่ต่ าท่ีสุดเช่น 
  * ค านวณโจทย์เรื่องบัญญัติไตรยางค์ไ ด้ 8 ใน 10 ข้อ 
  * บอกอาการของคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสได้อย่างน้อย 5 อาการ 
 3.  เป็นเกณฑ์ที่ไม่สามารถระบุในเชิงความเร็วหรือปริมาณได้ เช่น 
  * อธิบายความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ 
  * ระบุองค์ประกอบที่มีผลต่อความเร็วในการประมวล ผลของคอมพิวเตอร์ได้ 
 ความหมายของค าว่า "ได้" หมายถึง "ได้อย่างถูกต้อง" ซึ่งเป็นการก าหนดเกณฑ์ในลักษณะของคุณภาพนิยมใช้
ระบุในวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากง่ายต่อการประเมินและไม่เป็นการผูกมัดความสามารถของ
ผู้เรียนจนเกินไปโดยที่เกณฑ์ในลักษณะของคุณภาพ ค าว่า "ได"้ นั้น ผู้สอนจะเป็น            ผู้ตัดสินใจเองว่าควรเป็นเท่าไร 
ดังนั้นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ออกแบบบทเรียนเป็นส าคัญว่าจะยึดเกณฑ์
การตัดสินภายใต้เงื่อนไขท่ีก าหนดขึ้นอย่างไร ความหมายจึงจะไม่เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการพิจารณาว่าวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้เหมาะสมหรือไม่ ตามแนวความคิดของ บลูม (Bloom) และคณะ 
 การตั้งวัตถุประสงค์ทางการศึกษาต้องมีความชัดเจนและสามารถวัดผลเป็นพฤติกรรมได้ วัตถุประสงค์ที่ดีควรมี
ลักษณะส าคัญดังนี้ 
 1. ต้องเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 
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 ค าว่า "เข้าใจ" ไม่สามารถวัดผลได้ชัดเจน แต่ควรเป็นค าที่สามารถวัดผลได้ เช่น “อธิบาย" "เลือกใช้" "ยกตัวอย่าง
ประกอบ" เป็นต้น 
 2. ต้องก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ (Conditions of Performance) 
 ในการตั้งวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องระบุเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้เพื่อให้เกิดพฤติกรรมนั้น เช่น ใช้หรือไม่ใช้ต ารา
เรียน ท าท่ีบ้านหรือในชั้นเรียน, อธิบายด้วยค าพูด หรือเขียนตอบ, ใช้หรือไม่ใช้เครื่องค านวณประกอบ เป็นต้น 
 3. ต้องระบุเกณฑ์ก าหนดระดับของพฤติกรรมที่สามารถยอมรับได้ (Acceptable Levels of 
Performance) 
 การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่ดีควรจะบอกระดับต่ าสุดของพฤติกรรมี่ยอมรับได้ เช่น 

- บอกรายชื่อเครื่องมือที่จ าเป็นได้อย่างน้อย 4 ชนิด 
  - สามารถท าข้อสอบได้ถูกต้องอย่างน้อย 10 ข้อ 
  - อธิบายหลักการท างานของเครื่องมือต่างๆ ไดถู้กต้อง 90% ของจ านวนเครื่องมือทั้งหมด 10 ชนิด 
 เมือ่ทราบว่าลักษณะส าคัญของวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เขียนในรูปวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแล้ว 
ต้องมีความเข้าใจในสมรรถภาพสมองหรือพฤติกรรมของสมองในแต่ละระดับพฤติกรรมว่ามีลักษณะอย่างไรและจะใช้ค า
กิริยาใดในการเขียน จึงขอสรุปเนื้อหาให้ท่านท าความเข้าใจก่อนที่จะลงมือเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในรายวิชาของ
ท่านต่อไป ให้ท่านศึกษาเนื้อหาต่อไปนี้ 
ค าที่บ่งชี้ระดับพฤติกรรมขั้นต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

พฤติกรรม ค าที่บ่งการกระท า เรื่องท่ีกระท า
กระท  า 1. ความรู้ ความจ า บอก ชี้บ่ง บรรยาย ให้รายการ จับคู ่บอก ชื้อ วัน เวลา เหตุการณ์ บุคคล สถานที ่ข้อเท็จจริง 

หัวข้อ แยกประเภท ให้นิยาม ฯลฯ เรื่องราว อักษรย่อ ระเบียบ แบบแผน ล าดับขั้น 
แนวโน้ม ประเภท เกณฑ์ วิธีการ หลักการ ทฤษฎี 
ความสัมพันธ์ อิทธิพล 

2. ความเข้าใจ แปล เปลี่ยนรูป ใช้ค าพูดของตนเอง บอก ความหมาย เหตุการณ์ เรื่องราว สัญลักษณ์ นิยาม 
ความแตกต่าง บอกความคล้ายคลึง ขยาย ค าพูด ความสัมพันธ์ ความน่าจะเป็น ข้อมูล (ตัวเลข 
ความ ยกตัวอย่าง ท านาย ตีความหมาย กราฟ ฯลฯ) ภาษา จุดมุ่งหมายของเรื่อง 
อธิบายความหมาย สรุป จัดใหม่                     
เรียบ 

ความส าคัญของเรื่อง คติพจน์ หลักการ ฯลฯ 
เรียงใหม่ บอก 

3. การประยุกต์ใช้ ใช้ ค านวณ สาธิต สร้าง เตรียม เสนอ 
แก้ปัญหา  

กฎ ผล วิธีการ โจทย์ ทฤษฎี ฯลฯ 

4. การวิเคราะห์ บอก จ าแนก ค้นหา เปรียบเทียบ ให้ ความส าคัญ ต้นตอ สาเหตุ ความสัมพันธ์ 
เหตุผล บอกความแตกต่าง หรือความ (สนับสนุน/ขัดแย้ง) ข้อสรุป ความเข้าใจผิด หรือ 
คล้ายคลึง จัดประเภท เหตุผล ความล าเอียง หลักการที่ยึดถือ 

5. การประเมินค่า ประเมิน ตัดสิน โต้แย้ง เปรียบเทียบ ให้ ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ คุณค่า ความผิดพลาด 
เกณฑ์ วิพากษ์วิจารณ์ เรื่องราว เหตุผล ประสิทธิภาพ ฯลฯ 

6. การสังเคราะห์ บอก เขียน สร้าง เสนอ แก้ไข วางแผน ความสัมพันธ์ แบบงาน จุดมุ่งหมาย ศัพท์ทาง 
ออกแบบ จัด ผลิต แสดงเหตุผล วิชาการ สมมติฐาน การค้นคว้าบทความ แนวคิด 
วางโครงการ ปรับปรุง ฯลฯ หลักการ เค้าโครง ข้อสรุป ฯลฯ 
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การจัดการความรู้ เรื่องท่ี 3 แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษายึดหลักส าคัญที่การมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต/บัณฑิต (Learning 
outcome) จ านวน 6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านทักษะความรู้ 3) ด้านทักษะท างปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะในการปฏิบัติ (ถ้ามี) เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต และแสดงให้หน่วยงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มี
ประกาศเกี่ยวกับการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) โดยก าหนดกรอบแนวทาง
ให้แก่ คณาจารย์ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประเมินภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง  6 ด้านดังกล่าว ซึ่งผลการ
ด าเนินการตาม TQF ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานจ านวน 12 ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของ               ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ที่ 6 ระบุไว้ว่า มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตที่
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552)  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เป็นการตรวจสอบหรือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
ตามรายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 การทวนสอบ หมายถึง การด าเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี  อาทิ             การ
สอบ การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน และการสัมภาษณ์ เพ่ือยืนยันและพิสูจน์ว่า สิ่งที่ก าหนดนั้น ได้มีการ
ด าเนินการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบใน
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งและเป็นงานที่ส าคัญในความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์มีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้ (ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย             ราชภัฏสวนดุสิต, 2556) 

1. ท าให้ทราบระดับผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แต่ละรายวิชาได้รับจากการกระจาย
ความรับผิดชอบจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงข้อพกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป  
 2. ทราบประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาปรับปรุงการสอนให้ดีกว่าเดิม  
 3. ทราบประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท างการศึกษา ผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นข้อมูลส าคัญในการ
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน การติดตามประเมินผลและการประกั นคุณภาพของหลักสูตร 
  
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ก าหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ 6 ของผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเพ่ือยืนยันว่านิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมี
ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร โดยมีรูปแบบของระบบและกลไกในการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 
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ระบบและกลไกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่เปิดสอนด าเนินการจัดส่งรายชื่อรายวิชาเปิดสอนและรายวิชาที่ทวนสอบในปี
การศึกษานั้นๆ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ไปยังคณบดี                   คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ภายใน 2 สัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา พร้อมเสนอรายชื่อคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชานั้นอย่าง
น้อยหลักสูตรละ 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คนเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชาที่ต้องการทวนสอบฯ โดยคณบดี      คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  
 3. ก าหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิตหลังสอบไล่ประจ าภาค การศึกษาภายใน 1 
เดือนและก่อนส่งผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิตแก่ส านักวิชาการ หรือ บัณฑิตศึกษา  
 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการทวนสอบฯ  มาท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามวัน
เวลา สถานที่ที่ก าหนดหลังสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  
 5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ได้แก่ มคอ.2  
มคอ.3 ข้อสอบและแนวตอบ และรายงานหรือเอกสารที่รายวิชาท าการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ภายใน 2 สัปดาห์
หลังสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา  
 6. คณะกรรมการทวนสอบฯ จัดประชุมเพ่ือก าหนดรูปแบบการทวนสอบให้สอดคล้องกับบริบท ของรายวิชา เช่น 
การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ เป็นต้น เพ่ือยืนยันและพิสูจน์ว่าสิ่งที่รายวิชาก าหนดขึ้นนั้นได้ด าเนินการและ
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด  
 7. คณะกรรมการทวนสอบฯ ด าเนินการทวนสอบรายวิชาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งมาใน ปีการศึกษา
นั้น โดยจะทวนสอบรายวิชาที่ยังไม่เคยทวนสอบ และรายวิชาเดิมที่เคยทวนสอบ เพ่ือกระจายการทวนสอบให้ครบทุก
รายวิชาในหลักสูตร และติดตามการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
 8. หลังจากด าเนินการทวนสอบเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการทวนสอบฯประมวลผลการทวนสอบและรายงานผล
การทวนสอบให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบภายใน 1 สัปดาห์หลังการทวนสอบเพ่ือวางแผนพัฒนาและปรับปรุง
รายวิชา  
 9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการทวนสอบและข้อเสนอแล้ว  เสนอผลการพิจารณาไปยัง
ผู้รับผิดชอบรายวิชาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  
 10.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอผลการทวนสอบฯรายวิชาและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจ า
คณะสาธารณสุขศาสตร์เพื่อวางแผนและก าหนดทิศทางและนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  
 

แนวปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ระดับรายวิชา  
 1. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการผลิตและบริหารรายวิชา (ผู้รับผิดชอบรายวิชา)  
      1.1 วางแผนการจัดท าแผนกิจกรรมการศึกษาและการออกข้อสอบให้เป็นไปตาม  
Curriculum mapping ของ มคอ.3  
      1.2 ศึกษาเครื่องมือที่น ามาใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
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      1.3 ก าหนดการทวนสอบโดยก าหนดหลังสอบปลายภาคประจ าภาคการศึกษาภายใน  1 เดือนและ ก่อนส่ง
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนิสิตแก่ส านักวิชาการ และเลือกเครื่องมือการทวนสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่
ละด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 

     1.4 รวบรวมข้อสอบ กระดาษค าตอบและแนวตอบ รายงาน กิจกรรมที่มอบหมายและคะแนน 
ของแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผลสัมฤทธิ์การเรียนในรายวิชานั้นๆ เพ่ือส่งคณะกรรมการทวนสอบฯ  
      1.5 บรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์การเรียน ปัญหาและอุปสรรคของรายวิชาที่
ทวนสอบฯ  
      1.6 ประมวลผลและเขียนรายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต เพ่ือประกอบการจัดท ารายงานการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5)  
      1.7 น าเสนอรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ของนิสิตพร้อมแนวทางการปรับปรุง  
และรายงานการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      2.1 พิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการสอน/การวัดประเมินผล ให้สอดคล้อง
เหมาะสมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชา  
     2.2 พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบปลายภาค การตรวจและให้คะแนนในกระดาษค าตอบ  
     2.3 พิจารณาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ได้จากการด าเนินการวัดผลในหลายรูปแบบที่ระบุไว้ใน 
มคอ.3 และพิจารณาการตัดสินผลสอบตามเกณฑ์ว่าเหมาะสม/สอดคล้องหรือไม่  
     2.4 พิจารณาผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนิสิต  
     2.5 รับทราบรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และรายงานใน มคอ.5 ของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นและ
ให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรต่อไป  
     2.6 เสนอรายชื่อคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตระดับรายวิชาประกอบด้วย  
  1) กรรมการจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
  2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสาขาวิชา และ  
  3) กรรมการประจ าสาขาวิชาที่มิได้เป็นผู้จัดการเรียนการสอนหรือผู้สอนในรายวิชานั้นๆ 
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯของนิสิต  
 (1) พิจารณาการมอบหมายงานที่ระบุไว้ในแผนกิจกรรมการศึกษาของรายวิชาว่าสามารถช่วยให้ผู้เรียนบรรลุผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติที่ระบุไว้หรือไม่   

(2) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา  
ตามบริบทของแต่ละรายวิชา  
 (3) ด าเนินการทวนสอบฯตามกระบวนการหรือขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้  
 (4) กรณีคณะกรรมการทวนสอบฯ พบความคลาดเคลื่อน ให้รายงานต่อคณะกรรมการ  
บริหารรายวิชานั้นๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันหลังการสอบปลายภาค  
 (5) รายงานผลการทวนสอบฯของรายวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกิน 40 วันหลังการสอบปลายภาค  

กระบวนการทวนสอบระดับรายวิชา  
 1. ก าหนดรายวิชาที่จะทวนสอบฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนในปี
การศึกษานั้น  
 2. สุ่มตรวจสอบผลการให้คะแนนแต่ละส่วนตามที่ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 ของรายวิชา 
โดยพิจารณาการตัดสินผลสอบตามเกณฑ์ของรายวิชา การให้คะแนนจากรายงาน ชิ้นงานหรือผลงานจากการเรียนรู้ การ
ประเมินพฤติกรรมจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย  โดยประเมินตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ด้านต่าง ๆ ตามท่ีก าหนด  
 3. ใช้ข้อมูลที่เก่ียวข้องจากรายงานผลการจัดการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.5) ที่อาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจ า
รายวิชาจัดท าเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนมาประกอบการพิจารณาผลการทวนสอบฯ  
 4. คณะกรรมการทวนสอบฯประมวลผลข้อมูลและเขียนรายงานการทวนสอบฯ พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผล แจ้งผล และข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ประจ ารายวิชา 
และรายงานในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
 6. รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และเสนอ มคอ.7 ผ่านคณะกรรมการ ประจ าสาขาวิชา โดย
คณะกรรมการประจ าสาขา ศึกษารายงานดังกล่าว และสรุปผลพร้อมเสนอแนวท างปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

การเตรียมการในการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
1. เตรียมเอกสาร/หลักฐาน  

      1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ              พ.ศ. 
2552  
      1.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวท างการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
      1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา                                 คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2555  
      1.4 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
      1.5 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที่ทวนสอบ  
      1.6 มคอ.5 ของรายวิชาที่ทวนสอบ (ถ้ามี เพ่ือใช้พิจารณาก่อนทวนสอบว่าผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนผลการ
เรียนรู้ วิธีการสอน หรือประเมินผลหรือไม่ และผลการเรียนรู้ของนิสิตเป็นอย่างไร หากไม่มีกรรมการอาจถามอาจารย์
ประจ ารายวิชาว่าได้ด าเนินการสอนตาม มคอ.3 หรือไม)่  
      1.7 ข้อสอบ รายงาน หรือชิ้นงานต่างๆที่รายวิชาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละด้าน รวมทั้งเกณฑ์ที่
ใช้ในการตรวจข้อสอบ รายงานหรือชิ้นงาน  

2. การเตรียมบุคลากร  
 การเตรียมบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ช่วยในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการทวน
สอบฯ เลือกจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอนจะต้องเตรียมพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง  
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เพ่ือให้สามารถด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชาได้ เช่น ท าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับประกาศ กฎ 
ระเบียบ หลักการและวิธีการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ตลอดจนแผนงานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ (ไพศาล 
สุวรรณน้อย, 2555)  

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. คณาจารย์ได้ทราบข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมโยง มคอ.2 – มคอ.7 และกระบวนการ
ทวนสอบ 

2. คณาจารย์ในคณะฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าสาระในเล่มหลักสูตรหรือมคอ.2 มาเขียนเป็นมคอ.3  
ซึ่งมคีวามเชื่อโยงกันตลอดโดยเริ่มตั้งแต่ในส่วนของค าอธิบายรายวิชาไปจนถึงการวัดและประมวลผล 

3. คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อกระบวนการทวนสอบเพิ่มข้ึน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ได้ 
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ภาคผนวก ก 

 
โครงการการจัดการความรู้ (KM)  

เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1 
(การสร้างความเชื่อมโยง มคอ.2 – มคอ.7 และกระบวนการทวนสอบ) 

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี  

 
1. ชื่อโครงการ การจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะด้านการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1 (การ
สร้างความเชื่อมโยง มคอ.2 – มคอ.7 และกระบวนการทวนสอบ) 
2. โครงการมีความสอดคล้อง กับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐาน 

    ความสอดคล้องของโครงการกับการประกันคุณภาพ  
     ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 (ระดับคณะ) การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
                           เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล  

      ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ 
      อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น 
      ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 องค์ประกอบที่ 5 (ระดับหลักสูตร) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ กาญจบุร ี
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ (อาจมีมากกว่า 1 คน) 
 1. อาจารย์ชุติพร    อินชนะ 
 2. อาจารย์หฤชญา นับแสง 
5. ที่ปรึกษาโครงการ  
 1. อาจารย์ดิษสุวรรณ สามพี่น้อง 
  2. ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ 
6. หลักการและเหตุผล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ คณะฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมือ
อาชีพ วิธีการหนึ่งที่สามารถท าให้คณะฯ บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว คือ การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) ที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ที่ได้ก าหนดให้มีการจัดการความรู้
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ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  ตามท่ีคณะฯ มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย จึงได้จัดให้มีโครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการจัดการ
เรียนสอน โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นการน าจุดแข็ง (Strengths) ด้านบุคลากร และการมีเครือข่ายทางวิชาการของคณะฯ มา
เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน จะท าให้เกิดการสร้างความรู้ อันจะน าไปสู่การมีนวัตกรรม 
(Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ (Efficiency) ด้าน
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้กระบวนการผลิตบัณฑิตตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด  
คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารหลักสูตร จึงจัดท าโครงการนี้เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความเชื่อมโยง มคอ.2 – มคอ.7 และกระบวนการ
ทวนสอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพ่ือรวบรวมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) แล้วน าแนวปฏิบัติ
ดังกล่าวน าไปเผยแพร่ ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่อไป  
 
7. วัตถุประสงค์ 

7.1 เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพ่ือให้ 
เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

7.2 เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 7.3 เพ่ือน าความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการ 
พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน และกระตุ้นให้น าความรู้ลงไปใช้ในการปฏิบัติจริงเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  
 7.4 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ภายนอก 
 
8. ขั้นตอนการด าเนินการตาม PDCA 
 8.1 ขั้นตอนการวางแผน (P : Plan) 
 8.1.1 ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมก าหนดวัน  
 8.1.2 เสนอขออนุมัติโครงการตามขั้นตอน 
  8.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (D : Do)  
 8.2.1 จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
 8.2.2 ด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่วางไว้ 
  8.3 ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบขณะด าเนินงาน (C : Check) 
 8.3.1 สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 8.3.2 แบบประเมินโครงการ 
  8.4. ขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา (A : Act)  
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 8.4.1 จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการ 
 8.4.2 รวบรวมและบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 
 
9. วิธีด าเนินการ 
  

9.1 ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้เกี่ยวกับ การบริหารหลักสูตร  

9.1.1 ความเชื่อมโยง มคอ.2 – มคอ.7 และกระบวนการทวนสอบ วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 
9.1.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active learning การเขียนแผนการสอนบูรณาการกับ           
การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 
9.1.4 การจัดท าเอกสารประกอบการสอน (โดยใช้รูปแบบตามข้อก าหนดของการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ) วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 
9.1.5 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา: การวางแผนวัดและประเมินผล/การสร้างข้อสอบตาม
วัตถุประสงค์การเรียนรู้/การตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนและหลังน าไปใช้  

  วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 
9.2 จัดกิจกรรม การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ 9.1.1 – 9.1.5   

               9.3 มอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านน าความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติจริง ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
สรุปกระบวนการจัดการความรู้ วิเคราะห์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าไป
ปฏิบัติจริง บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และน าเสนอในการประชุมของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 2 ครั้ง และ/หรือ ท าการวิจัยในชั้นเรียนจากได้น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง  

    9.4 เผยแพร่ความรู้บนเว็บไซด์ 
 

10. กลุ่มเป้าหมาย  
 อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 18 ท่าน  
 
11. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

วันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 
 
12. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
13. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
14. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
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14.1 จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารหลักสูตร การสร้าง 

ความเชื่อมโยง มคอ.2 – มคอ.7 และกระบวนการทวนสอบ  

 14.2 จ านวนของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสาขาวิชาและการน าเสนอในภาพรวม 

14.3 จ านวนแผนการเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่เกิดจากการได้น าความรู้ไปสู่การ

ปฏิบัติจริง 

14.4 การเผยแพร่ความรู้จากการจัดการความรู้บนเว็บไซด์ของวิทยาลัย 

15. วิธีการประเมินผล  

เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/เครื่องมือ 

กิจกรรม   (Activities) 

- การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ใน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

- จ านวนผู้เข้าร่วมกิจรรม 

 

 

- จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการอย่างน้อย   

2 ครั้ง 

- จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

- รายงานการประชุมการจัดการ

ความรู้ของคณะสาธารณสุข 

- รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการการจัดการความรู้คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ 

ผลผลิต  (Outputs) 

1. การน าความรู้ที่ได้ลงไปปฏิบัติใน

การพัฒนาการเรียนการสอนของแต่

อาจารย์แต่ละท่าน 

2. การสรุปผลการน าความรู้ที่จัดการ

ไปปฏิบัติและสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 

(Good Practice) 

3. การเผยแพร่ความรู้สู่สังคมภายนอก

มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จัดการอย่าง

มีระบบ ขึ้นสู่เวบไซด์ของวิทยาลัย/

แผ่นพับ /รูปเล่มการสรุปผล/การวิจัย

ในชั้นเรียน 

 

- จ านวนแผนการเรียนรู้ที่น าความรู้ที่ได้ลง

สู่การปฏิบัติงานจริง  1 รายวิชาต่อ

อาจารย์ 1 คน 

- จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

1  รายวิชาวิชา 

 

- จ านวนบทความการจัดการความรู้ขึ้นสู่

เวบไซด์ของคณะฯ/แผ่นพับ /รูปเล่มการ

สรุปผล/การวิจัย จ านวน 1 ชิน้ 

 

- แผนการเรียนการสอน ของ

อาจารย์แต่ละคน 

 

- สรุปผลการจัดการความรู้ของ

สาขาวิชา 

 

- บทความการจัดการความรู้ที่ได้

เผยแพร่ทางเว็บไซด์ของคณะฯ 

หรือรูปเล่มการจัดการความรู้ที่

สามารถเผยแพร่ได้ หรือรายงาน

การวิจัยในชั้นเรียน 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 

- คณะฯมีแนวทางการพัฒนาไปสู่การ

สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

- ร้อยละ100 ของอาจารย์ มีแผนการ

เรียนรู้ที่ได้ใช้ความรู้จากการจัดการความรู้ 

 

 -รายงานผลสรุปการจัดท า

โครงการการจัดการความรู้คณะ
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เป้าหมาย ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีการ/เครื่องมือ 

- นิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ดี

ขึ้น 

- อาจารย์มีการพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา และมีโอกาสพัฒนาสู่ความ

เป็นผู้น าทางการศึกษา 

- ร้อยละ 100 ที่จัดสอนในภาคการศึกษา           

ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นิสิตสามารถสอบ

ผ่านตามเกณฑ์รายวิชา  

- อาจารย์ร้อยละ 80 สามารถใช้ความรู้        

ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน 

สาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเวส

เทิร์น   

 
16. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

16.1  คณะฯมีแนวทางการพัฒนาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
16.2  นิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ดีขึ้น 
16.3  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีโอกาสพัฒนาสู่ 

 ความเป็นผู้น าทางการศึกษา และวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ 

 

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

(อาจารย์ชุติพร อินชนะ) 

อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   

 

ลงชื่อ 

 

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

(ดร.โกวิท  สุวรรณหงษ์) 

รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

ที่ปรึกษาโครงการ 

 
   

   



33 

 
ลงชื่อ …............................................................................. 

(นายดิษสุวรรณ  สามพ่ีน้อง) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

ลงชื่อ 

 

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

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน์) 

อธิการบดี 

วันที่........../........../.......... 

 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
ภาคผนวก  หนังสือ/เอกสาร/เว็บไซท์อ้างอิง 
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