
 

 
 
 



 
ค ำน ำ 

 
 

  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำม
เกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) มำอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำโดยตลอด โดยตัวบ่งชี้ ที่ 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบัน
เรียนรู้ ได้เน้นกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรผลิต และด้ำนกำรวิจัย   

 ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๖ กลุ่มวิชาการได้ก าหนดประเด็นในการจัดการความรู้ เรื่อง  การ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน:การจัดท า  มคอ. 5-6 ซึ่งได้รวบรวมองค์ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนเป็น คู่มือการจัดท า มคอ. 5-6 เพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้ในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การจัดท า มคอ.๕ -๖ ของบุคลากรในวิทยาลัยฯ ต่อไป  

 
 

 
  
        (นางสกาวรัตน์  ไกรจันทร์) 
             รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

 
 
 
 
  
 
 



 
สำรบัญ 

 
  หน้ำ 

 ค าน า ก 
 สารบัญ ข 
 ขั้นตอนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา ๑ 
      แนวทางการจัดท า มคอ.5         ๒ 
      ตัวอย่าง มคอ. ๕          ๔ 
      แนวทางการจัดท า มคอ.๖         ๙  
      ตัวอย่าง มคอ. ๖ ๑๐ 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรจัดท ำ มคอ.๕ มคอ.๖ 
ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยละเอียดของรำยวิชำ(มคอ.๕) และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม(มคอ.๖) 

 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
1.เริ่มต้น  
2. หลังสิ้นภาคการศึกษา และหลังการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา หรือ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของการฝึกภาคสนาม 

 

3. รวบรวมข้อมูลการด าเนินการของรายวิชา (ประเด็นตาม
รายละเอียด ซึ่งต้องจัดท ามคอ.5/6 ) 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา / อาจารย์ผู้สอน   

4. ประชุมพิจารณาและจัดท าร่างมคอ. 5หรือ มคอ. 6 ผู้รับผิดชอบรายวิชา  / อาจารย์ผู้สอน   
5.  ประชุมพิจารณา ร่างมคอ. 5หรือ มคอ. 6 ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน  กลุ่ม

วิชาฯ  
6.  แก้ไข ปรับปรุง/เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
5.  เสนอ ร่างมคอ. 5หรือ มคอ. 6 ฉบับปรับปรุง ต่อกลุ่มวิชา  ผู้รับผิดชอบรายวิชา /กลุ่มวิชาฯ  
6. จัดท าฉบับสมบูรณ์ หลัง ได้รับการรับรอง/เห็นชอบจาก

กลุ่มวิชา  
ผู้รับผิดชอบรายวิชา   

7. เสนอ มคอ.5/6 ต่อหัวหน้ากลุ่มวิชาฯ เพื่อลงนาม ผู้รับผิดชอบรายวิชา  /หัวหนา้กลุ่มวิชาฯ 
8. หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ เสนอ มคอ.5/6 ต่อ คณะกรรมการ

หลักสูตร เพ่ือพิจารณา/เห็นชอบ 
หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ  /คณะกรรมการหลักสูตร เพ่ือ
พิจารณา/เห็นชอบ 

9.  แก้ไข ปรับปรุง/เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการหลักสูตร  

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ  

10. จัดท าฉบับสมบูรณ์ หลัง ได้รับการรับรอง/เห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร  

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ 

11. เสนอ มคอ.5/6 ต่อรองผอก. กลุ่มวิชาการเพ่ือลงนาม รองผอก. กลุ่มวิชาการ 
12.  รองผอก.กลุ่มวิชาการ รวบรวมสรุปผล มคอ.5/6  เสนอ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
รองผอก.กลุ่มวิชาการ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

13. แก้ไข ปรับปรุง/เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ ของเสนอ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ 

14. จัดท าฉบับสมบูรณ์ หลัง ได้รับการรับรอง/เห็นชอบจาก
คณะกรรมการหลักสูตร    

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ 

15. เสนอต่อคระกรรมการบริหารฯ    รองฯ วิชาการ 
16. ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการหลักสูตร/รองผอก.กลุ่มวิชาการ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
17. กลุ่มวิชาการรวบรวมข้อมูล/จัดเก็บข้อมูล/ประชาสัมพันธ์  
18. ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลจากมคอ.5/6 ไปวางแผนจัดท า 

มคอ.3/4 ในปีการศึกษาต่อไป 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ หัวหน้ากลุ่มวิชาฯ 

 



แนวทำงกำรจัดท ำ มคอ.5 
 

๑.แบบฟอร์ม ควรใช้แบบฟอร์มจากกลุ่มวิชาการ เพ่ือให้เกิดรูปแบบเดียวกัน  
        ให้ใช้ตัวหนังสือ TH Sarabun PSK -หัวข้อให้ใช้ตัวทึบและขนาด 16  

        -สาระให้ใช้  ขนาด 14 
๒.หมวดที่  1 

ข้อ 1 ให้เป็นรหัสวิชา พร้อมชื่อวิชา วงเล็บภาษาอังกฤษรหัสวิชาและชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
  ข้อ 2 จ าหน่วยหน่วยกิต 
  ข้อ 3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา ประกอบไปด้วยหลักสูตร ซึ่ง ปี1 และ ปี2 

ใช้หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) ซึ่งเป็นหลักสูตรใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ส าหรับปี 3และปี4 ใช้หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2552) และบรรทัดถัดมาให้ใส่หมวด
วิชา 

  ข้อ 4 ให้ใส่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน โดยให้ใส่ค าน าหน้าชื่อ 
เป็น นาย นาง นาสาว เพื่อให้เป็นสากล และหากมีอาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี ก็ให้ใส่ให้ครบถ้วน 

  ข้อ 5 ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน  
  ข้อ 6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisite)  
  ข้อ 7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (CO- requisite)  
  ข้อ 8 สถานที่เรียน 
  ข้อ 9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
๒.หมวดที่  2ให้ลงรายละเอียดส่วนหัวข้อเป็นลักษณะบทที่สอน เป็นบทๆๆ ไม่ต้องระบุรายละเอียด

ทั้งหมด  ส่วนหัวข้อที่ไม่ครอบคลุมตามแผนนั้นให้ระบุนอกตาราง เป็นอีกประเด็น 
  หัวข้อที่ 3 ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ใน

รายละเอียดของรายวิชา ให้ระบุตามแบบฟอร์มของกลุ่มวิชาการได้ก าหนดไว้และหากมีอุปสรรของการใช้กล
ยุทธ์พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขให้ระบุให้ละเอียดเนื่องจากจะได้น ามาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาใน
มคอ.3 กี่ยวกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล และเครื่องมือวัด
และประเมินผล ปีการศึกษาต่อไปได้ รวมถึงข้อเสนอการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

๓.หมวดที่  3 ในประเด็นข้อ 5 วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักนักศึกษา ควรน าระเบียบการ
ทวนสอบของวิทยาลัยมาเป็นแนวทางการบันทึกวิธีการทวนสอบ เพื่อจะได้มีวิธีการทวนสอบที่มีรูปแบบ
เดียวกันทั้งวิทยาลัย 

๔. หมวดที่  4  การระบุประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความ
สะดวก ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกควรระบุให้
ชัดเจนรวมถึงให้เชื่อมโยงกับผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาว่าก่อให้เกิดปัญหาอะไร 

ส าหรับประเด็นด้านการบริหารและองค์กร ก็ควรระบุอุปสรรด้านการบริหารและองค์กรให้ 
ชัดเจนว่าเกิดปัญหาอะไร ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างไร 
๕.หมวดที่  5 ในการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษาควรสรุปสาระส าคัญมาเป็นประเด็นๆ ไม่ควรน า

รายละเอียดปลีกย่อยมาถึงจะถือว่าเป็นข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ 
 ส าหรับการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน สามารถน าผลการประเมินอ่ืนๆ เข้ามาน าเสนอเพ่ือ

เป็นข้อมูลใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 



๖.หมวดที่  6 ในการเขียนรายงานหมวด 6  เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการ
สอนตามท่ีเสนอในรายงานวิชาครั้งท่ีผ่านมา ควรระบุแผนการปรับปรุงของปีการศึกษา 2555 ที่เคยวาง
แผนการปรับปรุงไว้ในมคอ.3 รวมถึงผลการด าเนินการตามแผน 

 ในประเด็น ข้อ 3 เกี่ยวกับข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ผู้บริหารรายวิชาควรที่จะระบุให้ละเอียดถึงกิจกรรมที่ต้องการพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือให้การจัดการจัดการเรียน
การสอนปีการศึกษาต่อไปเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

 ประเด็นข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะ
น าเสนอประเด็นที่ผู้บริหารรายวิชาไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ด้วยตนเอง อาทิ  แผนการจัดการเรียนการ
สอน ตารางเรียน เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารรายวิชาควรจะระบุให้ชัดเจน ครอบคลุมทุกประเด็น เพ่ือจะได้น าข้อมูลนี้
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ตัวอย่ำง มคอ. ๕ 
 

มคอ.๕ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ   วิทยำลัยพยำบำลศรีมหำสำรคำม 
กลุ่มวิชำ                  ............................................... 
      หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. รหัสและช่ือรำยวิชำ  ชื่อภาษาไทย   รหัส…………………..  ชื่อวิชา………………… 

          ชื่อภาษาอังกฤษ   รหัส…………………..  ชื่อวิชา……………….. 
๒. จ ำนวนหน่วยกิต    ....(...-.....-....)             ……หน่วยกิต 
๓. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ  
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
ประเภทของรำยวิชำ   พยาบาลศาสตรบัณฑิต หมวดวิชา.................... กลุ่มวิชา......................... 
๔. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ  
นาง/นางสาว/นาย/ดร.......................................................... 
อำจำรย์ผู้สอน (ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม)  

๑) นาง/นางสาว/นาย/ผศ./รศ./ดร./นพ./ภก/............................... 
นักศึกษากลุ่มที่/เลขที่/.....จ านวน........คน 

๒) นาง/นางสาว/นาย/ผศ./รศ./ดร./นพ./ภก/.................................................... 
นักศึกษากลุ่มที่/เลขที่/.....จ านวน........คน 

๕. ภาคการศึกษา / ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา :  ภาคการศึกษาท่ี .............. ปีการศึกษา ................ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน (ระบุสถานที่เรียนทุกแห่งทั้งในและนอกท่ีตั้งหลักให้ครบถ้วน)............. 
 

หมวดที่ ๒   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑. รำยงำนชั่วโมงกำรสอนจริงเทียบกับแผนกำรสอน 

หัวข้อ จ ำนวนชั่วโมง
ตำมแผน 
กำรสอน 

จ ำนวน
ชั่วโมงที่ 
สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่กำรสอนจริงต่ำงจำก
แผนกำรสอนหำกมีควำมแตกต่ำง

เกิน ๒๕% 
    

    

 



๒. หัวข้อที่สอนที่ไม่ครอบคลุมตำมแผน  (ระบุหัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณา
นัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย) 

 
๓. ประสิทธิผลของวิธีกำรสอนที่ท ำให้เกิดผลกำรเรียนรู้ตำมท่ีระบุไว้ในรำยละเอียดของ รำยวิชำ 
 ระบุวิธีการสอนเพ่ือให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชามี

ประสิทธิผลหรือไม่มี และปัญหาของวิธีการสอนที่ใช้(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
 

มำตรฐำน 
ผลกำรเรียนรู้ 

 
 

  วิธีกำรสอนที่ระบุใน
รำยละเอียดของรำยวิชำ  

ประสิทธิผล อุปสรรคของกำรใช้กลยุทธ์ 
พร้อมข้อเสนอแนะในกำรแก้ไข  

มี 
ไ

ม่มี 
 ๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

 

    

๒.ควำมรู้ 
 

    

๓.ทักษะทำงปัญญำ 
 

    

๔. ทักษะ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและ ควำม
รับผิดชอบ  

    

 ๕. ทักษะ กำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
 

    

 
๔. ข้อเสนอกำรด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุงวิธีกำรสอน  
 ระบุข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาที่พบในข้อ ๓ 

 
หมวดที่ ๓    สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ 

 
๑. จ ำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก ำหนดกำรเพิ่มถอน)  ................ คน  
๒. จ ำนวนนักศึกษำที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ ............. คน  
๓. จ ำนวนนักศึกษำที่ถอน (W)  ................คน 
๔. กำรกระจำยของระดับคะแนน (เกรด) 
 



ระดับคะแนน จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ดีเยี่ยม (A)    
ดีมาก (B+)    
ดี (B )   
ค่อนข้างดี (C+)    
พอใช้ (C )    
อ่อน (D+)    
อ่อนมาก (D)    
ตก (F)    
ยังไม่สมบูรณ์ (I)    
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (P)    
พึงพอใจ (S)   
ไม่พึงพอใจ (U)    
มีเงื่อนไข (E)   
ไม่รายงานผล (X)   
การศึกษาโดยไม่นับหน่วย
หน่วยกิต (AU)  

  

 
๕. ปัจจัยทีท ำให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ำมี) .................. 
   เช่น การประเมินผลการท างานกลุ่ม มหาวิทยาลัยไท 
๖. ควำมคลำดเคลื่อนจำกแผนกำรประเมินที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดรำยวิชำ 
      เช่น การประเมินผลการท างานกลุ่ม มหาวิทยาลัยไท 

ด้ำน ควำมคลำดเคลื่อน เหตุผล 
๖.๑ ด้ำนเวลำกำรประเมิน (ถ้า
มี) 

ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น  

๖.๒ ด้ำนวิธีกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ (ถ้ามี) 

ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น  

 
๗. กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 

วิธีกำรทวนสอบ สรุปผลกำรทวนสอบ 
   

 
 
 



หมวดที่ ๔   ปัญหำและผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำร 
๑.  ประเด็นด้ำนทรัพยำกรประกอบกำรเรียนและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

อุปสรรคในกำรใช้แหล่งทรัพยำกรประกอบกำรเรียน 
และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 

ผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ 

ตย. 
ห้องเรียนย่อยไม่เพียงพอ 

ตย. 
การพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มไม่เป็น
สัดส่วน 

 
๑. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

 
อุปสรรคด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  

 
หมวดที่ ๕   การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสารผลการประเมิน)  
         ๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

  ระบุข้อวิพากษ์ท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน  
ดูจากค่าเฉลี่ยของรายการประเมินหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆที่มีความส าคัญ 
......................................................... 

         ๑.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๑.๑ 
เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนในการน าไปวางแผนเพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (ตาม

ประเด็นในข้อ๑.๑)  
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
         ๒.๑  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

             ระบุข้อวิพากษ์ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
  (ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๓ คือ สังเกตการณ์การสอนโดยหัวหน้ากลุ่มวิชาหรือทีมผู้สอน

หรือทีมนิเทศ 
       ทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา )     

........................................................ 
 ๒.๒  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ ๒.๑ 

......................................................... 
หมวดที่ ๖   แผนกำรปรับปรุง 

๑. ควำมก้ำวหน้ำของกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนตำมที่เสนอในรำยงำนของรำยวิชำครั้งที่ผ่ำนมำ 
แผนกำรปรับปรุงของภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำที่

ผ่ำนมำ 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

ในหมวด ๒ วิธีการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ของ 
มคอ.๓  

ถ้าไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุ
เหตุผล 



 
๒. กำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในกำรปรับปรุงรำยวิชำ 

นอกเหนือจากหมวด ๒ อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ  เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส าหรับ
ภาคการศึกษาปีการศึกษานี้ การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ 

 
 

๓. ข้อเสนอแผนกำรปรับปรุงส ำหรับภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำต่อไป 
 

กิจกรรมที่ต้องกำร วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จากข้อมูล หมวด ๑-๕  
(ของรายวิชา) 

  

 
๔. ข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำต่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป็นการเสนอต่อการบริหารหลักสูตร เช่น การจัดตารางสอน เป็นต้น 

 
ลงชื่อ............................................ 

(.............................................) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

วันที่ ............ เดือน........................ พ.ศ. ........... 
วันที่รายงาน 

 

 
ลงชื่อ ..............................................  

(............................................) 
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

วันที่ ........... เดือน........................ พ.ศ. ........... 
วันที่รับรายงาน 

 
 ลงชื่อ................................................... 

(...........................................) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

วันที่ ........... เดือน.................... พ.ศ. ............... 
วันที่รับรายงาน 

 
หมำยเหตุ ลงวันที่ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทำงกำรจัดท ำ มคอ.6 
 
๑.แบบฟอร์ม ควรใช้แบบฟอร์มจากกลุ่มวิชาการเพื่อให้เกิดรูปแบบเดียวกัน  
๒.หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 1 ให้เป็นรหัสวิชา พร้อมชื่อวิชา วงเล็บภาษาอังกฤษรหัสวิชาและชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
  ข้อ 2 จ าหน่วยหน่วยกิต 
  ข้อ 3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา ประกอบไปด้วยหลักสูตร ซึ่ง ปี1 และ ปี2 

ใช้หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) ซึ่งเป็นหลักสูตรใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ส าหรับปี 3และปี4 ใช้หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2552) และบรรทัดถัดมาให้ใส่หมวด
วิชา 

  ข้อ 4 ให้ใส่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน โดยให้ใส่ค าน าหน้าชื่อ 
เป็น นาย นาง นาสาว เพื่อให้เป็นสากล และหากมีอาจารย์พิเศษสอนภาคทฤษฎี ก็ให้ใส่ให้ครบถ้วน 

  ข้อ 5 ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน (ตามแบบฟอร์ม) 
๓.หมวดที่ 2 ให้ลงรายละเอียดในการเตรียมทุกประเด็นตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย รวมถึงระบุ

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพ่ือการวางแผนในอนาคต ให้ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็น คือ การเตรียม
นักศึกษา การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิทศ การเตรียมพยาบาลพ่ีเลี้ยง/อาจารย์พิเศษภาคปฏิบัติ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อน าไปวางแผน ปรับปรุง พัฒนาต่อไป 

๔.หมวดที่ 3 ผลการด าเนินการ ในการรายงานผลการด าเนินการให้รายงานผลคะแนนตามในเกรด
ตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย ส่วนในประเด็นข้อ 5 คือปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม ควรระบุให้ชัดเจนครอบคลุม เพื่อจะน าข้อมูลที่ได้ไปน าเข้าการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป 

๕.หมวดที่ 4 ควรระบุให้ชัดเจนครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยก าหนด  
เพ่ือจะน าข้อมูลที่ได้ไปน าเข้าการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

๖.หมวดที่ 5 การประเมินการฝึกภาคสนามโดยนักศึกษา ต้องระบุข้อวิพากษ์ที่ส าคัญเท่านั้น 
เพราะฉะนั้นผู้บริหารรายวิชาควรจะสรุปเป็นประเด็นๆ ที่ส าคัญให้ครอบคลุม ทั้ง จุดแข็ง จุดอ่อน  รวมถึงการ
ประเมินจากความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และอาจารย์
พิเศษสอนภาคปฏิบัติ รวมถึงระบุข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินร่วมด้วย 

๗.หมวดที่ 6 การเขียนแผนการปรับปรุง ในหมวดนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญอีกประเด็น 
เนื่องจากข้อมูลจากหมวดนี้ต้องน าไปวางแผนปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป ดังนั้นการลงข้อมูลอาจต้องมาจาก
การประชุมของทีมอาจารย์ในกลุ่มวิชา และอาจารย์ที่ช่วยนิเทศนอกกลุ่มวิชา  

 ในหมวด 6 จะระบุแผนของการปรับปรุงในปีการศึกษา 2555 และผลของการปรับปรุง 
2556 ซึ่งการเขียนจะเขียนตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยก าหนด และควรระบุประเด็นความส าเร็จ ผลกระทบ ใน
กรณีไม่ส าเร็จให้ระบุเหตุผลโดยละเอียด รวมถึงข้อ 3 เกี่ยวกับข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคเรียน/ปี
การศึกษาต่อไปก็ต้องระบุให้ครอบคลุม เพ่ือน าข้อมูลต่างๆ นั้นมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 ในประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งในประเด็นนี้ต้องระบุในเรื่องที่ผู้บริหารรายวิชาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
ต้องมาจากทีมผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงการได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ ควรมาจากการประชุมกลุ่มวิชาและ
อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง   



ตัวอย่ำง 
มคอ.๖ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม 
 

ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
กลุ่มวิชำ  ........................................ 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและช่ือรำยวิชำ  ชื่อภาษาไทย   รหัส…………………..  ชื่อวิชา………………… 
          ชื่อภาษาอังกฤษ   รหัส…………………..  ชื่อวิชา……………….. 

๒. จ ำนวนหน่วยกิต    ....(...-.....-....)             ……หน่วยกิต 
๓. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ  
หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต 
ประเภทของรำยวิชำ   พยาบาลศาสตรบัณฑิต หมวดวิชา.................... กลุ่มวิชา......................... 
๔. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ / อำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ 

............................................................. 
อำจำรย์ผู้สอน / อำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

๓) นาง/นางสาว/นาย/................................................... 
๔) นาง/นางสาว/นาย/.................................................... 

 
 

๕. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีที่ก ำหนดให้มีกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมตำมแผนกำรศึกษำของ
หลักสูตร 

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

หมวดที่  ๒   กำรด ำเนินกำรที่ต่ำงจำกแผนกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 
๑. กำรเตรียมนักศึกษำ (ถ้ำมี) 
 

แผนกำรเตรียม กำรเตรียมที่ต่ำงจำกแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น 
เพื่อกำรวำงแผนในอนำคต 

จำกหมวดที่ ๕   มคอ.๔ 
กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร 
ข้อ ๒ 

  

 



๒. กำรเตรียมอำจำรย์ท่ีปรึกษำ/อำจำรย์นิเทศ 
 
แผนกำรเตรียม กำรเตรียมที่ต่ำงจำกแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น เพื่อกำร

วำงแผนในอนำคต 
จำกหมวดที่ ๕  มคอ.๔ กำร
วำงแผนและกำรเตรียมกำร ข้อ ๓ 

  

 
๓. กำรเตรียมพยำบำลพี่เลี้ยง/อำจำรย์พิเศษภำคปฏิบัติ (ถ้ำมี) 
แผนกำรเตรียม กำรเตรียมที่ต่ำงจำกแผน ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  

เพื่อกำรวำงแผนในอนำคต 
จำกหมวดที่ ๕  มคอ.๔ กำร
วำงแผนและกำรเตรียมกำร ข้อ ๔ 

  

  
 
๔. กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรในกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) 
 

กำรเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น  
เพื่อกำรวำงแผนในอนำคต 

๔.๑ กำรเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองำนที่
มอบหมำย  

      ข้อมูลจากหมวด ๔ มคอ. ๔ ข้อ ๒ 
กิจกรรมของนักศึกษา  
 

 
 

๔.๒ กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งอ ำนวย ควำมสะดวกและ
กำรสนับสนุนนักศึกษำ  

      ข้อมูลจากหมวด ๔ มคอ. ๔ ข้อ ๘ สิ่ง
อ านวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจาก
ส ถ า น ที่ ที่ จั ด ป ร ะส บ ก า ร ณ์ ภ า ค ส น า ม /ส ถ า น
ประกอบการ 

 

๔.๓ กำรเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  
 

 

 
 
 
 



หมวดที่ ๓ ผลกำรด ำเนินกำร 
 

๑. จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ............คน 
๒. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม .............คน  
๓. จ านวนนักศึกษาท่ีถอน (W)  ......... คน  
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ ำนวน คิดเป็นร้อยละ 
ดีเยี่ยม (A)    
ดีมาก (B+)    
ดี (B )   
ค่อนข้างดี (C+)    
พอใช้ (C )    
อ่อน (D+)    
อ่อนมาก (D)    
ตก (F)    
ยังไม่สมบูรณ์ (I)    
การศึกษายังไม่สิ้นสุด (P)    
พึงพอใจ (S)   
ไม่พึงพอใจ (U)    
มีเงื่อนไข (E)   
ไม่รายงานผล (X)   
การศึกษาโดยไม่นับหน่วย
หน่วยกิต (AU)  

  

 
๕. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
    เช่น ระยะเวลาของเกิดโรค  ประสบการณ์ 

 
หมวดที่ ๔   ปัญหำและผลกระทบด้ำนกำรบริหำร 

ข้อมูลจำกกำรประเมินผลกำรฝึกของนักศึกษำ อำจำรย์นิเทศ อำจำรย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึก 
๑. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันการศึกษา และ/หรือสถานที่ฝึก         
 เช่น เอกสารต ารา  ที่พัก   ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยไท 

 
๒. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 เช่น ......ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยไท 
 
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต 
 น าปัญหาในข้อ ๑ มาปรับปรุง เช่น ......ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยไท 



 
หมวดที่ ๕   กำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม 

๑. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา    
         ๑.๑ ข้อวิพำกษ์ที่ส ำคัญจำกผลกำรประเมินโดยนักศึกษำ 

  ระบุข้อวิพำกษ์ท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน  
ดูจากค่าเฉลี่ยของรายการประเมินหรือข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมอ่ืนๆที่มีความส าคัญ 
......................................................... 

         ๑.๒ ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอนต่อข้อวิพำกษ์ตำมข้อ ๑.๑ 
เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนในการน าไปวางแผนเพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (ตาม

ประเด็นในข้อ๑.๑)  
 

๒. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานที่ฝึกหรืออาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติ (พยาบาล
ในแหล่งฝึก)  

๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
             ระบุข้อวิพำกษ์ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

......................................................... 
๒.๒ ความเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

................................................................................................ .......................... 
 ..........................................................................................................................  
๓. กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 
 

วิธีกำรทวนสอบ สรุปผลกำรทวนสอบ 
    คณะกรรมการทวนสอบรายวิชาในการ

ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ตาม
กระบวนการทวนสอบของกรรมการ 

 

 

 
หมวดที่ ๖   แผนกำรปรับปรุง 

๔. ควำมก้ำวหน้ำของกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตำมที่เสนอใน
รำยงำนของรำยวิชำครั้งที่ผ่ำนมำ 

 
แผนกำรปรับปรุงของภำคกำรศึกษำ/ปีกำรศึกษำที่

ผ่ำนมำ 
ผลกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

ในหมวด ๒ วิธีการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา ของ 
มคอ.๓  

ถ้าไม่ได้ด าเนินการหรือด าเนินไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุ
เหตุผล 

 
 



๕. กำรด ำเนินกำรอ่ืน ๆ ในกำรปรับปรุงรำยวิชำ 
นอกเหนือจากหมวด ๒  
อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ  เช่น การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษาปี

การศึกษานี้ การใช้ 
อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ 

๑. ข้อเสนอแผนกำรปรับปรุงส ำหรับภำคเรียน/ปีกำรศึกษำต่อไป 
 

กิจกรรมที่ต้องการ วันสิ้นสุดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   

 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนามต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  
     ระบุข้อเสนอแนะต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการด าเนินการใดๆ ที่

ต้องได้รับการเห็นชอบจากกลุ่มวิชา กรรมการบริหารหลักสูตร หรือวิทยาลัย หรืออาจจะมีผลกระทบต่อ
รายวิชาอ่ืนๆในหลักสูตร 

 
 

 
ลงชื่อ............................................ 

(.............................................) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

วันที่ ............ เดือน........................ พ.ศ. ........... 
วันที่รายงาน 

 
ลงชื่อ ..............................................  

(............................................) 
หัวหน้ากลุ่มวิชา 

วันที่ ........... เดือน........................ พ.ศ. ........... 
วันที่รับรายงาน 

 
  

ลงชื่อ................................................... 
(...........................................) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

วันที่ ........... เดือน.................... พ.ศ. ............... 
วันที่รับรายงาน 

 
หมายเหตุ ลงวันท่ีภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอน 

 

 

 


