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คํานํา 

  รายงานผลการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต ประกอบดวย 2 เรื่อง ดังนี้ 1) การจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุกเพ่ืองานวิจัยสูการตีพิมพ และ2) การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559  มีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรูจากอาจารยผูมีประสบการณ จากผูทรงคุณวุฒิ และแหลงขอมูลตางๆ และสังเคราะหวิธีการจัดการ
เรียนรูเพ่ืองานวิจัยสูการตีพิมพ รวมท้ังวิธีการและเทคนิคการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สําหรับ
อาจารยเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางการจัดการเรียนรูและเปนแนวทางในการเขียนมคอ.3 ตอไป  
  คณะกรรมการการจัดการความรู มุงหวังเปนอยางยิ่งวาองคความรูท่ีไดรวบรวมจัดทําเปน
รายงานในครั้งนี้จะสามารถใชเปนแนวทางในการปฏิบัติท่ีดี สําหรับอาจารยและผูสนใจนําไปใชในการจัดการ
เรียนรูและการเรียนการสอนของอาจารยใหมีความสมบูรณและถูกตองมากข้ึน 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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สรุปผลการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต 

 จากการประชุมการจัดการการความรูโดยคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร แบงเปนการ

จัดการความรู จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรูเชิงรุกเพ่ืองานวิจัยสูการตีพิมพ 
2. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

 
สรุปรายงานการจัดการเรียนรูเชิงรุกเพ่ืองานวิจัยสูการตีพิมพ 

ตามท่ีไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น การจัดการเรียนรูเชิงรุกเพ่ืองานวิจัยสูการตีพิมพ 
เม่ือวันท่ี  2 มิถุนายน 2560 โดยผูเขารวมประชุมเปนคณาจารยคณะมนุษยศาสตร จํานวน 41 คน สามารถ
สรุปประเด็นจากท่ีประชุมไดกําหนดไวมี 7 ประเด็น ดังนี้ 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเชิงรุก  

• การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)  

• การสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด (Thinking-based Learning)  
• การจดัการเรียนรูแบบเนนประสบการณ (Experiential Learning)  

• การสอนแบบโครงงาน (Project-based Learning)  

• การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน (Problem-based Learning) 

• การสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Learning) 
• การศึกษากรณี (Case Study)  

• การจําลองสถานการณ (Simulations)  

• การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom)  
การสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการคิด 
การกระตุนใหผูเรียนคิดเปนลําดับข้ันแลวขยายความคิดตอเนื่องจากความคิดเดิม พิจารณาแยกแยะ

อยางรอบดาน ดวยใหเหตุผลและเชื่อมโยงกับความรูเดิมท่ีมี จนสามารถสรางสิ่งใหมหรือตัดสินประเมินหา
ขอสรุปแลวนําไปแกปญหาอยางมีหลักการ 

- การสอนท่ีเนนกระบวนการคิดคํานวณ เริ่มจากผูสอนทบทวนเนื้อหาเดิม โดยแสดงวิธีการคิด
คํานวณเปนลําดับข้ัน จากนั้นกําหนดโจทยใหผูเรียนฝกคิด วิเคราะห เปนลําดับข้ัน เนนการฝก
คํานวณซํ้ากับโจทยใหม สุดทายรวมกันสรุปข้ันตอนการคิด 

- การสอนท่ีเนนกระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เริ่มจากผูสอนกระตุนผูเรียนเกิดคําถามหรือตั้ง
คําถาม จากนั้นผูสอนโนมนาว สรางสถานการณใหผูเรียนขยายความคิดและเชื่อมโยงองคความรู 
รวมกันแสดงความคิดเห็น อภิปรายในชั้นเรียน โดยผูสอนมีบทบาทชวยชี้แนะและสรุปความคิด
ตามหลักการ สุดทายใหผูเรียนพัฒนาชิ้นงาน หรือทําแบบฝกหัด 
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         การสอนแบบโครงงาน 
ใหผูเรียนวางแผนดําเนินการ ศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองโดยผูสอนมีบทบาทเปนผูใหคําปรึกษา 

จากนั้นใหนักศึกษานําเสนอแนวคิด การออกแบบชิ้นงาน พรอมใหเหตุผลประกอบจาการคนควา ใหผูสอน
พิจารณารวมกับการอภิปรายในชั้นเรียน จากนั้นผูเรียนลงมือปฏิบัติทําชิ้นงาน และสงความคืบหนาตามกําหนด 
การประเมินผลจะประเมินตามสภาพจริง โดยมีเกณฑการประเมินกําหนดไวลวงหนาและแจงใหผูเรียนทราบ
กอนลงมือทําโครงการและมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมประเมินผล 

การสอนแบบใชปญหาเปนฐาน 
เปนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด ดวยการศึกษาปญหาท่ีสมมติ

ข้ึนจากความจริง แลวผูสอนกับผูเรียนรวมกันวิเคราะหปญหาเสนอวิธีแกปญหา หลักของการสอนแบบใชปญหา
เปนฐานคือการเลือกปญหาท่ีสอดคลองกับเนื้อหาการสอนและกระตุนใหผูเรียนเกิดคําถาม วิเคราะห วางแผน
กําหนดวิธีแกปญหาดวยตนเอง โดยผูสอนมีบทบาทใหคําแนะนําแกผูเรียนขณะลงมือแกปญหา สุดทายเม่ือ
เสร็จสิ้นกระบวนการแกปญหาผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปผลการแกปญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงสิ่งท่ีได
จากการลงมือแกปญหา 

การสอนแบบใชวิจัยเปนฐาน 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีนําการวิจัยไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหผูเรียนสามารถ

ท่ีจะต้ังคําถาม รูจักยกประเด็น สามารถวิเคราะหปญหาท่ีประสบไดเอง และสามารถแสวงหาคําตอบได มี
เปาหมายใหผูเรียนรูจักวิธีการเรียนแสวงหาคําตอบซ่ึงไดมาดวยการเรียนรูจากประสบการณตรงมากกวาการ
เรียนท่ีเนนเนื้อหา อันจะสงผลใหผูเรียนรูวิธีท่ีจะแสวงหาความรูไดเองอยางตอเนื่องและใฝรูตลอดเวลา 

  
 
 
ความหมายและความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน  
 การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยท่ีทําโดยครูผูสอนในชั้นเรียน เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียน 

และนําผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหดียิ่งข้ึน 
ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน จะเห็นไดวาการวิจัยในชั้นเรียนนั้นมุงแกปญหาและ/หรือพัฒนา

งานท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  ซ่ึงตองบังเกิดประโยชนแกนักเรียนใหในการพัฒนาการเรียนรูอยู
แลว  และตองสงผลตอผลงานของครูผูสอนและโรงเรียนตามมา  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  ได
กลาวถึงการวิจัย ในกระบวนการจัดการศึกษา ของผูเก่ียวของ ดังเชน ศึกษา คนควา วิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการ
เรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน..ใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการ 
ใช ในการจัดการเรียนรู เ พ่ือพัฒนาคุณภาพของผู เรียนและเพ่ือใหผู เรียนเกิดการเรียนรูสามารถใช
กระบวนการวจิัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรูดวย 

หลักการของการวิจัยในช้ันเรียน  
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              1. งานวิจัยเปนงานเสริมงานหลัก โดยงานหลักคือการสอนของผูสอน เพราะงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูจะตองเกิดควบคูกับการเรียนการสอนเสมอ 
              2. เปนการทําวิจัยตามสภาพความจริง ปญหาเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง และตองการแกไข 
              3. เปนการสอดแทรกใหการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  
              4. งานวิจัยท่ีทํานี้มีจุดมุงหมายหลักเพ่ือแกปญหา หรือพัฒนาการเรียนรูของมนุษย ผูทําตองนึกถึง
ประโยชนหรือคุณคาตอผูเรียนเปนสําคัญ 
              5. การทําวิจัยเปนสิ่งท่ีตระหนักรู โดยอาจารยผูสอนเอง ดวยความรูสึกหวงใยตอนักศึกษาปรารถนา
ท่ีจะแกปญหาและพัฒนาผูเรียน  

การวิเคราะหปญหาวิจัย 
ปญหาวิจัย หมายถึง ประเด็นท่ีนักวิจัยสงสัยและตองการดําเนินการเพ่ือหาคําตอบท่ีถูกตอง  (เปน

คําถามเก่ียวกับตัวแปรในการวิจัย) 
ปญหาวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชั้นเรียนท้ังท่ีเปนปญหาในเชิงพฤติกรรมหรือปญหา

ผลสัมฤทธิ์หรือปญหาการเรียนรู ซ่ึงครูตองการจะแกไข พัฒนา ใหดีข้ึนดวยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
ประเด็นในการวิเคราะหปญหาวิจัย 
- ปญหาท่ีเกิดข้ึนคืออะไร 
- ปญหาของใคร 
- มีความสําคัญในระดับใด 
- สงผลกระทบตอใคร 
- แกไขไดดวยตัวเองหรือตองเก่ียวของกับใคร  
วัตถุประสงคการวิจัย 
กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีผูวิจัยตองดําเนินการใหไดขอมูลเพ่ือตอบคําถามวิจัย ไมใชการกําหนด

ประโยชนหรือสิ่งท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย 
ขอความท่ีผูวิจัยคาดการณไวลวงหนา สามารถทดสอบได และเชื่อมโยงระหวางตัวแปรตั้งแต 2 ตัวข้ึน

ไป เพ่ืออธิบายขอเท็จจริง เง่ือนไข หรือพฤติกรรมเพ่ือใชเปนแนวทางในกระบวนการวิจัย 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
สิ่งท่ีไดรับจากการวิจัย ซ่ึงเปนคําตอบตามประเด็นวิจัยท่ีผูวิจัยศึกษา ผลการวิจัยใหองคความรูใดท่ีเปน

แนวทางในการประยุกตใชพัฒนาผูเรียน หรือใหองคความรูท่ีนําไปใชพัฒนาศาสตรตาง ๆ 
 
สรุปรายงานการจัดการความรู เรื่องการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

ตามท่ีไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เม่ือวันท่ี  
10  มิถุนายน 2560 โดยผูเขารวมประชุมเปนคณาจารยคณะมนุษยศาสตร จํานวน 35 สรุปได 4 ประด็นดังนี้ 

1) ความหมายของ มคอ.3 
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2) สวนประกอบของ มคอ.3 
3) เทคนิคและขอควรรูในการจัดทํา มคอ.3 
4) หลักการและเทคนิคในการเขียน มคอ.3 โดยแยกตามหมวด 

ซ่ึงการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและการอภิปราย สามารถสรุปเปนองคความรูในแตละประเด็นดังนี้ 
 
ความหมายของมคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการรายวิชา เพ่ือใหการ
จัดการเรียนการสอนสอดคลอง และเปนไปตามท่ีวางแผนไวในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ซ่ึงแตละรายวิชาจะ
กําหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝง
ทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
รายวิชา 

 

สวนประกอบของ มคอ. 3 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป        
หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินงาน      
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมิน      
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 
ขอควรรูในการจัดทํา มคอ. 3 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ซ่ึงเปนมาตรฐานข้ันต่ําเชิง
คุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(TQF) ซ่ึง 
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เปนสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนั้นการ
จัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ผูสอนตองมีความเขาใจ ดังนี้ 

1. ผูสอนจะตองเขาใจรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ไดแก วัตถุประสงค ปรัชญา จุดเดน รวมท้ัง
เอกลักษณของหลักสูตร และตองเขาใจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของบัณฑิตท่ีหลักสูตรผลิต ซ่ึงขอมูล
เหลานี้จะใชประกอบการจัดทํามคอ.3 
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2. กอนจัดทํามคอ.3 ตองพิจารณา มคอ.2 ในสวนของการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา โดยแบงเปน ความรับผิดชอบหลัก และความรับผิดชอบรอง ในสวนของความ
รับผิดชอบหลักตองมีการประเมิน สวนความรับผิดชอบรอง มีการสอนแตไมตองประเมิน 

3. ตองปฏิบัติตาม  Domain of Learning ของหลักสูตรจากเลมมคอ.2 
4. ทําตามแบบฟอรมท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหเปนรูปแบบเดียวกัน โดยสามารถดาวนโหลด

แบบฟอรม มคอ.3 ไดจากเว็บไซตกองบริการการศึกษา ในงานมาตรฐานการศึกษา 
5. การจัดทํามคอ.3 ในรายวิชาเดียวกัน หากมีอาจารยผูสอนมากกวา 1 คน อาจารยทุกคนตองมา

ระดมสมองจัดทําและออกแบบการสอนโดยจัดทํามคอ.3 รวมกัน 
6. มคอ.3 ตองจัดทําใหเสร็จสิ้นกอนเปดเทอม อยางนอย 1 อาทิตย 
7. เม่ือจัดทํามคอ.3 เสร็จสิ้นแลว ผูรับผิดชอบหลักของรายวิชาจะตองนํามคอ.3 เขาระบบการจัดการ

มคอ. ซ่ึงเปนระบบของมหาวิทยาลัย  
8. ประธานหลลักสูตรจะตรวจสอบและอนุมัติมคอ.3 หากตรวจสอบแลวมีการแกไขใหผูรับผิดชอบ

รายวิชา แกไขตามขอเสนอแนะและสงเขาระบบอีกครั้งเพ่ือตรวจจนกวาประธานหลักสูตรจะอนุมัติ จึงถือวา
เสร็จสิ้นการจัดทํามคอ.3 
 
หลักการและเทคนิคการเขียนมคอ.3 โดยแยกตามหมวด 
หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

- อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน ใหใสชื่ออาจารยผูสอนทุกคนท่ีรวมสอน โดย 
ผูรับผิดชอบรายวิชากําหนดเพียง 1 คน รายวิชาเดียวกันตองมีรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) 
ชุดเดียว และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ชุดเดียว 

- วันท่ีจัดทําหรือปบปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด ตองเปนการระบุวันท่ี เดือนป ท่ีเปน
ปจจุบันคือกอนเปดภาคเรียน โดยใสวันท่ีกอนเปดภาคเรียนอยางนอย 1 สัปดาห  

หมวดท่ี2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
- จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของรายวิชา ควรเขียนใหครอบคลุมท้ัง 5 โดเมน  คือ 

ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี 

- วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ใหนํารายละเอียดของมคอ.5 ปท่ีแลวมาใช หากยังไม
มีมคอ.5 ใหระบุวา ปรับปรุงใหสอดคลองกับ TQF และบริบทของสังคมปจจุบัน 

หมวดท่ี 3 คําอธิบายรายวิชา 
- คําอธิบายเปนไปตามท่ีระบุใน มคอ2. 
- จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษาใหเขียนจํานวนชั่วโมงตรงกับจํานวนหนวยกิต เชน 3(3-0-6) 

บรรยาย 3 ชั่วโมง ไมมีปฏิบัติ และการศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง เปนตน  
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- จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอสัปดาหใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล เชน 
1 ชั่วโมง/สัปดาห โดยประกาศใหนักศึกษาทราบและอาจระบุหองและวัน เวลาท่ีนักสึกษาสามารถ
มาพบปรึกษาดวย 

 
 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

- การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา ใหนํา Domail of Learning ทุกดานท่ีระบุไวในมคอ.2 ขอ3 
ในหมวด 3 มาพัฒนาเพ่ือนําไปสูการวางแผนการสอนและวิธีการประเมินผลใหเปนรูปธรรม 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
- จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต (สอบกลางภาคสัปดาหท่ี 10 สอบปลายภาค

สัปดาหท่ี 17 -18  
- แผนการสอนตองมีการระบุกิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช โดยสอดคลองกับหัวขอบรรยายท่ี

กําหนดไวและหากมีกิจกรรมบูรณาการกับการเรียนการสอนในหัวขอบรรยายใด ใหระบุตรงกับ
หัวขอบรรยายในสัปดาหนั้นๆ 

หมวดท่ี 6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
- ใหระบุทรัพยากรท่ีใชในการเรียนการสอนดังนี้ 

1) เอกสารและตําราหลัก คือหนังสือหรือแกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีใชประจําหรือ
ผูสอนใชเปนเอกสาร/ตําราหลักของวิชานั้น 

2) เอกสารและขอมูลสําคัญ คือ หนังสือท่ีใชประกอบ 
3) เอกสารและขอมูลแนะนํา คือ เอกสารอ่ืนหรือเว็บไซตท่ีแนะนําใหนักศึกษาคนควาหรือเรียรู

เพ่ิมเติม 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

- ตองระบุวิธีการประเมิน เชน นักศึกษาประเมินผานระบบประเมินของมหาวิทยาลัย (MIS) 
- ผลการประเมินนําไปสูการจัดทํามคอ. 5 ควรทบทวนผลการประเมินและเสนอความเห็นโดยผูสอน

ทุกคนในภาพรวมและผานการพิจารณาผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- ขอมูลการปรับปรุงในหมวดนี้จะนําไปใชปรับปรุงการจัดทํา มคอ.3 ในภาคการศึกษา/ปการศึกษา

ถัดไป โดยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและ ผูรับผิดชอบ ซ่ึงผูรับผิดชอบใหระบุวา อาจารยผูสอน 
เนื่องจากมามารถระบุชื่อผูสอนไดเพราะไมยังไมมีการผูสอนในรอบถัดไป 
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