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คํานํา
รายงานผลการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต ประกอบดวย 2 เรื่อง ดังนี้ 1) การจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุกเพื่องานวิจัยสูการตีพิมพ และ2) การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรูจากอาจารยผูมีประสบการณ จากผูทรงคุณวุฒิ และแหลงขอมูลตางๆ และสังเคราะหวิธีการจัดการ
เรียนรูเพื่องานวิจัยสูการตีพิมพ รวมทั้งวิธีการและเทคนิคการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สําหรับ
อาจารยเพื่อนําไปใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรูและเปนแนวทางในการเขียนมคอ.3 ตอไป
คณะกรรมการการจัดการความรู มุงหวังเปนอยางยิ่งวาองคความรูที่ไดรวบรวมจัดทําเปน
รายงานในครั้งนี้จะสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ดี สําหรับอาจารยและผูสนใจนําไปใชในการจัดการ
เรียนรูและการเรียนการสอนของอาจารยใหมีความสมบูรณและถูกตองมากขึ้น
คณะกรรมการการจัดการความรู
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

(1)

สรุปผลการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต
จากการประชุมการจัดการการความรูโดยคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงเปนการ
จัดการความรู จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูเชิงรุกเพื่องานวิจัยสูการตีพิมพ
2. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
สรุปรายงานการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพื่องานวิจัยสูการตีพิมพ
ตามที่ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น การจัดการเรียนรูเชิงรุกเพื่องานวิจัยสูการตีพิมพ
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยผูเขารวมประชุมเปนคณาจารยคณะมนุษยศาสตร จํานวน 41 คน สามารถ
สรุปประเด็นจากที่ประชุมไดกําหนดไวมี 7 ประเด็น ดังนี้
รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก
• การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)
• การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking-based Learning)
• การจัดการเรียนรูแบบเนนประสบการณ (Experiential Learning)
• การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning)
• การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning)
• การสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning)
• การศึกษากรณี (Case Study)
• การจําลองสถานการณ (Simulations)
• การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)
การสอนที่เนนทักษะกระบวนการคิด
การกระตุนใหผูเรียนคิดเปนลําดับขั้นแลวขยายความคิดตอเนื่องจากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะ
อยางรอบดาน ดวยใหเหตุผลและเชื่อมโยงกับความรูเดิมที่มี จนสามารถสรางสิ่งใหมหรือตัดสินประเมินหา
ขอสรุปแลวนําไปแกปญหาอยางมีหลักการ
- การสอนที่เนนกระบวนการคิดคํานวณ เริ่มจากผูสอนทบทวนเนื้อหาเดิม โดยแสดงวิธีการคิด
คํานวณเปนลําดับขั้น จากนั้นกําหนดโจทยใหผูเรียนฝกคิด วิเคราะห เปนลําดับขั้น เนนการฝก
คํานวณซ้ํากับโจทยใหม สุดทายรวมกันสรุปขั้นตอนการคิด
- การสอนที่เนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เริ่มจากผูสอนกระตุนผูเรียนเกิดคําถามหรือตั้ง
คําถาม จากนั้นผูสอนโนมนาว สรางสถานการณใหผูเรียนขยายความคิดและเชื่อมโยงองคความรู
รวมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน โดยผูสอนมีบทบาทชวยชี้แนะและสรุปความคิด
ตามหลักการ สุดทายใหผูเรียนพัฒนาชิ้นงาน หรือทําแบบฝกหัด
(1)

การสอนแบบโครงงาน
ใหผูเรียนวางแผนดําเนินการ ศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองโดยผูสอนมีบทบาทเปนผูใหคําปรึกษา
จากนั้นใหนักศึกษานําเสนอแนวคิด การออกแบบชิ้นงาน พรอมใหเหตุผลประกอบจาการคนควา ใหผูสอน
พิจารณารวมกับการอภิปรายในชั้นเรียน จากนั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติทําชิ้นงาน และสงความคืบหนาตามกําหนด
การประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑการประเมินกําหนดไวลวงหนาและแจงใหผูเรียนทราบ
กอนลงมือทําโครงการและมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมประเมินผล
การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน
เปนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่กําหนด ดวยการศึกษาปญหาที่สมมติ
ขึ้นจากความจริง แลวผูสอนกับผูเรียนรวมกันวิเคราะหปญหาเสนอวิธีแกปญหา หลักของการสอนแบบใชปญหา
เปนฐานคือการเลือกปญหาที่สอดคลองกับเนื้อหาการสอนและกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม วิเคราะห วางแผน
กําหนดวิธีแกปญหาดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทใหคําแนะนําแกผูเรียนขณะลงมือแกปญหา สุดทายเมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการแกปญหาผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปผลการแกปญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสิ่งที่ได
จากการลงมือแกปญหา
การสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน
กระบวนการเรียนการสอนที่นําการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถ
ที่จะตั้งคําถาม รูจักยกประเด็น สามารถวิเคราะหปญหาที่ประสบไดเอง และสามารถแสวงหาคําตอบได มี
เปาหมายใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนแสวงหาคําตอบซึ่งไดมาดวยการเรียนรูจากประสบการณตรงมากกวาการ
เรียนที่เนนเนื้อหา อันจะสงผลใหผูเรียนรูวิธีที่จะแสวงหาความรูไดเองอยางตอเนื่องและใฝรูตลอดเวลา

ความหมายและความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยที่ทําโดยครูผูสอนในชั้นเรียน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งขึ้น
ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน จะเห็นไดวาการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมุงแกปญหาและ/หรือพัฒนา
งานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่งตองบังเกิดประโยชนแกนักเรียนใหในการพัฒนาการเรียนรูอยู
แลว และตองสงผลตอผลงานของครูผูสอนและโรงเรียนตามมา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได
กลาวถึงการวิจัย ในกระบวนการจัดการศึกษา ของผูเกี่ยวของ ดังเชน ศึกษา คนควา วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการ
เรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน..ใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการ
ใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นและเพื่ อ ให ผู เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ส ามารถใช
กระบวนการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูดวย
หลักการของการวิจัยในชั้นเรียน
(2)

1. งานวิจัยเปนงานเสริมงานหลัก โดยงานหลักคือการสอนของผูสอน เพราะงานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูจะตองเกิดควบคูกับการเรียนการสอนเสมอ
2. เปนการทําวิจัยตามสภาพความจริง ปญหาเปนปญหาที่เกิดขึ้นจริง และตองการแกไข
3. เปนการสอดแทรกใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู
4. งานวิจัยที่ทํานี้มีจุดมุงหมายหลักเพื่อแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรูของมนุษย ผูทําตองนึกถึง
ประโยชนหรือคุณคาตอผูเรียนเปนสําคัญ
5. การทําวิจัยเปนสิ่งที่ตระหนักรู โดยอาจารยผูสอนเอง ดวยความรูสึกหวงใยตอนักศึกษาปรารถนา
ที่จะแกปญหาและพัฒนาผูเรียน
การวิเคราะหปญหาวิจัย
ปญหาวิจัย หมายถึง ประเด็นที่นักวิจัยสงสัยและตองการดําเนินการเพื่อหาคําตอบที่ถูกตอง (เปน
คําถามเกี่ยวกับตัวแปรในการวิจัย)
ปญหาวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทั้งที่เปนปญหาในเชิงพฤติกรรมหรือปญหา
ผลสัมฤทธิ์หรือปญหาการเรียนรู ซึ่งครูตองการจะแกไข พัฒนา ใหดีขึ้นดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน
ประเด็นในการวิเคราะหปญหาวิจัย
- ปญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร
- ปญหาของใคร
- มีความสําคัญในระดับใด
- สงผลกระทบตอใคร
- แกไขไดดวยตัวเองหรือตองเกี่ยวของกับใคร
วัตถุประสงคการวิจัย
กระบวนการหรือกิจกรรมที่ผูวิจัยตองดําเนินการใหไดขอมูลเพื่อตอบคําถามวิจัย ไมใชการกําหนด
ประโยชนหรือสิ่งที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
ขอความที่ผูวิจัยคาดการณไวลวงหนา สามารถทดสอบได และเชื่อมโยงระหวางตัวแปรตั้งแต 2 ตัวขึ้น
ไป เพื่ออธิบายขอเท็จจริง เงื่อนไข หรือพฤติกรรมเพื่อใชเปนแนวทางในกระบวนการวิจัย
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
สิ่งที่ไดรับจากการวิจัย ซึ่งเปนคําตอบตามประเด็นวิจัยที่ผูวิจัยศึกษา ผลการวิจัยใหองคความรูใดที่เปน
แนวทางในการประยุกตใชพัฒนาผูเรียน หรือใหองคความรูที่นําไปใชพัฒนาศาสตรตาง ๆ
สรุปรายงานการจัดการความรู เรื่องการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ตามที่ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2560 โดยผูเขารวมประชุมเปนคณาจารยคณะมนุษยศาสตร จํานวน 35 สรุปได 4 ประด็นดังนี้
1) ความหมายของ มคอ.3
(3)

2) สวนประกอบของ มคอ.3
3) เทคนิคและขอควรรูในการจัดทํา มคอ.3
4) หลักการและเทคนิคในการเขียน มคอ.3 โดยแยกตามหมวด
ซึ่งการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและการอภิปราย สามารถสรุปเปนองคความรูในแตละประเด็นดังนี้
ความหมายของมคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการรายวิชา เพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนสอดคลอง และเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งแตละรายวิชาจะ
กําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝง
ทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
รายวิชา

สวนประกอบของ มคอ. 3
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินงาน
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
ขอควรรูในการจัดทํา มคอ. 3
การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิง
คุ ณ ภาพเพื่ อ ประกั น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ( TQF) ซึ่ ง
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เปนสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนั้นการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ผูสอนตองมีความเขาใจ ดังนี้
1. ผูสอนจะตองเขาใจรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ไดแก วัตถุประสงค ปรัชญา จุดเดน รวมทั้ง
เอกลักษณของหลักสูตร และตองเขาใจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิตที่หลักสูตรผลิต ซึ่งขอมูล
เหลานี้จะใชประกอบการจัดทํามคอ.3
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2. กอนจัดทํามคอ.3 ตองพิจารณา มคอ.2 ในส วนของการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา โดยแบงเปน ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในสวนของความ
รับผิดชอบหลักตองมีการประเมิน สวนความรับผิดชอบรอง มีการสอนแตไมตองประเมิน
3. ตองปฏิบัติตาม Domain of Learning ของหลักสูตรจากเลมมคอ.2
4. ทํ า ตามแบบฟอร ม ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ให เ ป น รู ป แบบเดี ย วกั น โดยสามารถดาวน โ หลด
แบบฟอรม มคอ.3 ไดจากเว็บไซตกองบริการการศึกษา ในงานมาตรฐานการศึกษา
5. การจัดทํามคอ.3 ในรายวิชาเดียวกัน หากมีอาจารยผูสอนมากกวา 1 คน อาจารยทุกคนตองมา
ระดมสมองจัดทําและออกแบบการสอนโดยจัดทํามคอ.3 รวมกัน
6. มคอ.3 ตองจัดทําใหเสร็จสิ้นกอนเปดเทอม อยางนอย 1 อาทิตย
7. เมื่อจัดทํามคอ.3 เสร็จสิ้นแลว ผูรับผิดชอบหลักของรายวิชาจะตองนํามคอ.3 เขาระบบการจัดการ
มคอ. ซึ่งเปนระบบของมหาวิทยาลัย
8. ประธานหลลักสูตรจะตรวจสอบและอนุมัติมคอ.3 หากตรวจสอบแลวมีการแกไขใหผูรับผิดชอบ
รายวิชา แกไขตามขอเสนอแนะและสงเขาระบบอีกครั้งเพื่อตรวจจนกวาประธานหลักสูตรจะอนุมัติ จึงถือวา
เสร็จสิ้นการจัดทํามคอ.3
หลักการและเทคนิคการเขียนมคอ.3 โดยแยกตามหมวด
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
- อาจารยผูรั บผิดชอบรายวิช าและอาจารยผูส อน ใหใส ชื่ออาจารยผูสอนทุกคนที่รว มสอน โดย
ผูรับผิดชอบรายวิชากําหนดเพียง 1 คน รายวิชาเดียวกันตองมีรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3)
ชุดเดียว และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ชุดเดียว
- วันที่จัดทําหรือปบปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด ตองเปนการระบุวันที่ เดือนป ที่เปน
ปจจุบันคือกอนเปดภาคเรียน โดยใสวันที่กอนเปดภาคเรียนอยางนอย 1 สัปดาห
หมวดที่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
- จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา ควรเขียนใหครอบคลุมทั้ง 5 โดเมน คือ
ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
- วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ใหนํารายละเอียดของมคอ.5 ปที่แลวมาใช หากยังไม
มีมคอ.5 ใหระบุวา ปรับปรุงใหสอดคลองกับ TQF และบริบทของสังคมปจจุบัน
หมวดที่ 3 คําอธิบายรายวิชา
- คําอธิบายเปนไปตามที่ระบุใน มคอ2.
- จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษาใหเขียนจํานวนชั่วโมงตรงกับจํานวนหนวยกิต เชน 3(3-0-6)
บรรยาย 3 ชั่วโมง ไมมีปฏิบัติ และการศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง เปนตน
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- จํานวนชั่วโมงที่ใชตอสัปดาหใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล เชน
1 ชั่วโมง/สัปดาห โดยประกาศใหนักศึกษาทราบและอาจระบุหองและวัน เวลาที่นักสึกษาสามารถ
มาพบปรึกษาดวย
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
- การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา ใหนํา Domail of Learning ทุกดานที่ระบุไวในมคอ.2 ขอ3
ในหมวด 3 มาพัฒนาเพื่อนําไปสูการวางแผนการสอนและวิธีการประเมินผลใหเปนรูปธรรม
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
- จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต (สอบกลางภาคสัปดาหที่ 10 สอบปลายภาค
สัปดาหที่ 17 -18
- แผนการสอนตองมีการระบุกิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช โดยสอดคลองกับหัวขอบรรยายที่
กําหนดไวและหากมีกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนในหัวขอบรรยายใด ใหระบุตรงกับ
หัวขอบรรยายในสัปดาหนั้นๆ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
- ใหระบุทรัพยากรที่ใชในการเรียนการสอนดังนี้
1) เอกสารและตํ าราหลัก คื อหนังสือหรื อแกสารประกอบการเรีย นการสอนที่ใชประจําหรือ
ผูสอนใชเปนเอกสาร/ตําราหลักของวิชานั้น
2) เอกสารและขอมูลสําคัญ คือ หนังสือที่ใชประกอบ
3) เอกสารและขอมูลแนะนํา คือ เอกสารอื่นหรือเว็บไซตที่แนะนําใหนักศึกษาคนควาหรือเรียรู
เพิ่มเติม
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
- ตองระบุวิธีการประเมิน เชน นักศึกษาประเมินผานระบบประเมินของมหาวิทยาลัย (MIS)
- ผลการประเมินนําไปสูการจัดทํามคอ. 5 ควรทบทวนผลการประเมินและเสนอความเห็นโดยผูสอน
ทุกคนในภาพรวมและผานการพิจารณาผูรับผิดชอบหลักสูตร
- ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ถัดไป โดยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและ ผูรับผิดชอบ ซึ่งผูรับผิดชอบใหระบุวา อาจารยผูสอน
เนื่องจากมามารถระบุชื่อผูสอนไดเพราะไมยังไมมีการผูสอนในรอบถัดไป
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