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ก 

ค าน า 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นําการจัดการความรู้มาเป็น
เครื่องมือในการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้เป็นผู้ดูแล และผลักดันให้หน่วยงานภายในคณะนําการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนาหน่วยงาน โดยจากแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจําปีการศึกษา 2557 
กําหนดขอบเขตการจัดการความรู้ เป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ความรู้ด้านการวิจัย และ
ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 

 บัดนี้ การจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจําปีการศึกษา 2557 ได้เสร็จส้ินลงแล้ว คณะกรรมการ
จัดการความรู้ภายในองค์กรจึงขอสรุปผลการดําเนินงานจัดการความรู้ภายในองค์กร โดยจัดทําเป็นรายงาน
ฉบับนี้ขึ้น นอกจากนี้ยังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรภายในคณะ
สามารถเข้าถึงความรู้ในประเด็นความรู้ด้านต่างๆ ได้ท่ัวถึง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานของบุคลากร ท้ัง
อาจเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนท่ีมีความสนใจในการท่ีจะเรียนรู้ได้ด้วย 
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บทน า 
  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กิจกรรมการจัดการความรู้ในประเด็นความรู้ 3 ด้าน โดยบ่งช้ี
ความรู้ ในขั้นตอนท่ี 1 ของการจัดการความรู้ จากการสํารวจความต้องการ ผลท่ีได้จากการสํารวจความ
ต้องการได้สรุปไว้ในแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ภายในองค์กร ประจําปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีดังนี้ 

1. ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ได้แก่  
- การเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  

2. ความรู้ด้านการวิจัย ได้แก่  
- การอบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์และนําเสนอ 
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย 

3. ความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร ได้แก่ 
- ระเบียบข้ันตอนต่างๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
ขั้นตอนถัดไปของกิจกรรมการจัดการความรู้ คือ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ และ

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ ซึ่ง 2 ขั้นตอนนี้จะดําเนินการควบคู่กันไป เริ่มจากการสํารวจหาผู้ท่ี
มีความรู้ในประเด็นความรู้ท้ัง 3 ด้าน จากนั้นดําเนินการจัดการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักใน
การจัดการความรู้ คือ คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

สําหรับข้ันตอนท่ี 4 การประเมินและกล่ันกรอง คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้จัดทํา
แบบประเมินผลการดําเนินงานกระบวนการจัดการองค์ความรู้  เพื่อประเมินระดับการรับรู้และเข้าใจของ
บุคลากรในการดําเนินงานกระบวนการจัดการองค์ความรู้  และขั้นตอนท่ี 5 การเข้าถึงความรู้ จัดทําโดยการ
เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีได้ผ่านเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้
อย่างท่ัวถึง 

ในขั้นตอนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการความรู้ภายในองค์กร
นั้น จะดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่าน KM Blog และ KM Facebook ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีบุคลากรทุกคน
สามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวกและท่ัวถึง 

 คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้สรุปผลการดําเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
ประจําปีการศึกษา 2557 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไว้ดังนี้ 
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การเขียนรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 

วิทยากร : ชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง 
ผูเ้รียบเรียง: อัฐพงศ์ แสงงาม ปริญญารัตน์ จินโต และ หทัยชนก หม่ืนกล้า 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

มคอ. 3  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของ
แต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร 
ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกําหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา 
แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆท่ีนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสําเร็จตาม
จุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัด
และประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือส่ือทางวิชาการอื่นๆท่ีจําเป็นสําหรับการเรียนรู้ นอกจากนี้ยัง
กําหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี 2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
2. จ านวนหน่วยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ระบุช่ือหลักสูตรท่ีใช้รายวิชานี้ ยกเว้นวิชาท่ีเปิดเป็นวิชาเลือกท่ัวไป ให้ใช้ “หลายหลักสูตร” และให้ระบุว่า
เป็นวิชาศึกษาท่ัวไปหรือวิชาเฉพาะ เช่น วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก 
วิชาเอกเลือก เป็นต้น 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 (ถ้าเป็นรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน ก าหนดให้ใส่ชื่ออาจารย์ผู้สอนทุกท่าน โดยระบุว่า
ท่านใดเปน็ผู้รับผิดชอบรายวิชา และให้ใช้ มคอ.3 ร่วมกัน) 
5. ภาคการศึกษา / ช้ันปีที่เรียน 

 ระบุภาคการศึกษา / ช้ันปีท่ีเรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้ามี) 
8. สถานที่เรียน   

ระบุสถานท่ีเรียนทุกแห่งท้ังในและนอกท่ีต้ังหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 (ก าหนดให้เปน็ก่อนเปิดเทอม 2 สัปดาห์) 

 
หมวดที่ 2   จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
(การเขียนจุดมุ่งหมายรายวิชาให้ใช้ค าที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ โดยอ้างอิงทฤษฎีของบลูม) 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปล่ียนแปลงสําคัญ ๆ ท่ีเกิดขึ้น เช่น 
เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปล่ียนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจาก
งานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา  
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หมวดที่ 3   ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  
 ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝึกงาน และการศึกษาด้วย
ตนเอง 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  ระบุจํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีจะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษานอกช้ันเรียน และ
วิธีการส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบกําหนดเวลาล่วงหน้า 

 
หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีมุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับท่ีระบุไว้ใน
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูล
ต่อไปนี้ 

 1   สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังท่ีจะพัฒนานักศึกษา        
   2   คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนท่ีจะใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  1  
   3   วิธีการท่ีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ใน 
มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้อง 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 1.2  วิธีการสอน 
 1.3  วิธีการประเมินผล 
2. ความรู้ 
 2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
 2.2  วิธีการสอน 
 2.3  วิธีการประเมินผล 
3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
 3.2  วิธีการสอน 
 3.3  วิธีการประเมินผล 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 4.2  วิธีการสอน 
 4.3  วิธีการประเมินผล 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
 5.2  วิธีการสอน 
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 5.3  วิธีการประเมินผล 
 

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
 ระบุหัวข้อ/รายละเอียด สัปดาห์ท่ีสอน จํานวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งต้องสอดคล้องกับจํานวนหน่วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช้ รวมท้ังอาจารย์ผู้สอน  ในแต่ละหัวข้อ/รายละเอียดของรายวิชา 

(15 สัปดาห์ นับรวมสอบกลางภาคด้วย) 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาห์ท่ีประเมิน 
และสัดส่วนของการประเมิน 

(กําหนดวิธีการประเมิน และสัปดาห์ท่ีประเมิน) 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.  ต าราและเอกสารหลัก 

 ระบุตําราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 (ต้องมีอย่างน้อย 1 เล่ม) 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และแหล่งอ้างอิงท่ีสําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ   โปรแกรมคอมพิวเตอร์
และแหล่งอ้างอิงท่ีสําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ระบุวิธีการประเมนิท่ีจะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เป็นต้น 

 3.  การปรับปรุงการสอน 
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุง

การสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น 
 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสําหรับ
รายวิชาท่ีแตกต่างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
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5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อธิบายกระบวนการในการนําข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุง

คุณภาพ 
 
แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัย/สถาบัน………..............................................................   

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา    คณะ…………........................  สาขาวิชา……………….................... 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลโดยทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา    
XX-XXX-XXX ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) 
 ช่ือรายวิชา  (ภาษาอังกฤษ) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
X (X-X-X)               จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
หลักสูตร........................สาขาวิชา.......................และให้ระบุว่าเป็นวิชาศึกษาท่ัวไปหรือวิชาเฉพาะ 

อาทิ วิชาชีพบังคับ วิชาชีพเลือก   
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 .........................................................................ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน                 
4.2 .........................................................................อาจารย์ผู้สอน  
4.3 .........................................................................อาจารย์ผู้สอน    

5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี................ช้ันปีท่ี............... (ตามแผนการเรียน)  

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  
                        (ถ้ามี) 

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)   
                        (ถ้ามี) 

8.  สถานที่เรียน 
ภาควิชา……………................... คณะ………………............... มหาวิทยาลัย…………………..... 
    ระบุสถานท่ีเรียนทุกแห่งท้ังในและนอกท่ีต้ังหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน 

9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 

มคอ. 3 

กรณีมีผู้สอน 3 คน 



8 

หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1. ตระหนักถึงการใช้....................................................... 
2. เข้าใจหลักการของ....................................................... 
3. สามารถคํานวณ........................................................... 
4. วิเคราะห์...................................................................... 
5. สามารถประเมิน........................................................... 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชานี้ หรือมีการเปล่ียนแปลงเนื้อหารายวิชาซี่ง
เป็นผลมาจากการมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 
หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายของรายวิชา 
 

ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย การฝึกปฎิบัติงาน / การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง และสอนเสริม 
(นับจากสัปดาห์ท่ีสอนจริงในแผนการสอน หมวดท่ี 5 ข้อ 1) 

 
หน่วยกิต 

จ านวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา  
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/การฝึกงาน การศึกษาด้วย

ตนเอง 
สอนเสริม 

X(x-x-x)       
 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  ระบุจํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีให้คําปรึกษา นอกช้ันเรียน และวิธีการส่ือสารให้นักศึกษาได้ทราบ
กําหนดเวลาล่วงหน้า อาจดูจากวันเวลาว่างของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนเป็นหลัก ท้ังนี้จะต้องประกาศ
ให้นักศึกษาทราบท่ัวกัน 

ตารางการให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

รายวิชา 
 

อาจารย์
ผู้สอน 

 
วัน-เวลา 
ให้ค า

ปรึษา 

สถานที่
หรือ

หมายเลข
ห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข
โทรศัพท์ 
ผู้สอน 

ที่อยู่ของ 
E-mail 
ผู้สอน 

รวมจ านวน 
ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 
ที่ให้

ค าปรึกษา  
1. 
 

      

2. 
 

      

 

กรณีเป็นตัวอย่างเท่าน้ัน 
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หมวดที่  4  การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ 1.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  1.3 กลยุทธ์/วิธีการ
ประเมินผล  

1 []……………………...  1…………………..……  1…………………..……  

2 []……………………...  2…………………..……  2…………………..……  

3 []……………………...  3…………………..……  3…………………..……  

4 []……………………… 4………………….……  4…………………..……  
5 [   ]…………………… ... 5………………..……  5…………………..……   

2.  ด้านความรู้ 
2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  2.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  
1 []……………………  1…………………..……  1…………………..……  
2 [   ]……………………  2…………………..……  2…………………..……  
3 [……………………  3…………………..……  3…………………..……  

4 []…………………… 4…………………..……  4…………………..……  

5 []…………………….  5…………………..……  5…………………..……   

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  3.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  
1 []……………………  1………………….……  1………………..……  

2 []……………………  2…………………..……  2………………..……  
3 [   ]……………………  3…………………..……  3…………………..……  
4 []…………………… 4…………………..……  4…………………..……  

5 []……………………  5…………………..……  5…………………..……   

กร
ณีเ

ป็น
ตัว

อย
่าง

เท
่าน

ั้น 
กร

ณีเ
ป็น

ตัว
อย

่าง
เท

่าน
ั้น 

กร
ณีเ

ป็น
ตัว

อย
่าง

เท
่าน

ั้น 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  4.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  
1 [   ]……………………  1…………………..……  1…………………..……  
2 []……………………  2…………………..……  2…………………..……  

3 []……………………  3…………………..……  3…………………..……  

4 []…………………… 4…………………..……  4…………………..……  

5 []…………………  …………………..……  5…………………..……   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  5.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  
1 []……………………  1…………………..……  1…………………..……  

2 []……………………  2…………………..……  2………………..……  

3 []……………………  3…………………..……  3………………….……  

4 []…………………… 4…………………..……  4…………………..……  
5 [   ]……………………  5…………………..……  5…………………..……   

6. ด้าน  ทักษะพิสัย 
6.1 ผลการเรียนรู้ 6.2 กลยุทธ์/วิธีการสอน  6.3 กลยุทธ์/วิธีการ

ประเมินผล  
1 []…………………  1………………..……  1…………………..……  

2 []……………………  2………………..……  2…………………..……  

3 []……………………  3…………………..……  3…………………..……  

4 []…………………… 4…………………..……  4…………………..……  

5 []……………………  5…………………..……  5…………………..……   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กร
ณีเ

ป็น
ตัว

อย
่าง

เท
่าน

ั้น 
กร

ณีเ
ป็น

ตัว
อย

่าง
เท

่าน
ั้น 

กร
ณีเ

ป็น
ตัว

อย
่าง

เท
่าน

ั้น 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน (จัดท าแผนการสอนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์) 
สัปดาห์ 

ท่ี 
หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 
กิจกรรมการ

สอน 
สื่อที่ใช้ใน 
การสอน 

อาจารย์
ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 
 

   บรรยาย  
อภิปราย 
มอบหมายงาน  

Power point 
เอกสาร
ประกอบ 
การบรรยาย 

 

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
13       
14       
15       

              สอบปลายภาค 
อาจก าหนดการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค ในสัปดาห์ที่เหมาะสม และมีการสอบปลายภาค 
หลังจากที่สอนครบ 15 สัปดาห์ตามแผนการสอน 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนการ
ประเมิน 

1 คุณธรรม 
จริยธรรม  

1)……………………… 
2)……………………… 
3)……………………… 
4)……………………… 
5)……………………… 

   

2 ความรู้ 1)……………………… 
2)……………………… 
3)……………………… 
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กิจกรรมที่ การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

4)……………………… 
5)……………………… 

3 ทักษะทาง
ปัญญา  

1)……………………… 
2)……………………… 
3)……………………… 
4)……………………… 
5)……………………… 

   

4 ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ  

1)……………………… 
2)……………………… 
3)……………………… 
4)……………………… 
5)……………………… 

   

5 ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
ส่ือสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1)……………………… 
2)……………………… 
3)……………………… 
4)……………………… 
5)……………………… 

   

6 ทักษะพิสัย 1)……………………… 
2)……………………… 
3)……………………… 
4)……………………… 
5)……………………… 

   

 
หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก      
            (ให้ระบุตําราและเอกสาร หลัก ท่ีใช้ในการเรียนการสอน และเขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนตํารา
หรือหนังสืออ้างอิง)  

1) ……………………………………………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………………………………………… 
4) ……………………………………………………………………………………………… 
5) ……………………………………………………………………………………………… 
6) ……………………………………………………………………………………………… 
7) ……………………………………………………………………………………………… 
8) ……………………………………………………………………………………………… 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
            (ให้ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน   กฏระเบียบ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และแหล่งอ้างอิงท่ีสําคัญ 
ท่ีนักศึกษา จ าเป็น ต้องรู้เพิ่มเติม)  
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
            (ให้ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน   กฏระเบียบ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ และแหล่งอ้างอิงท่ีสําคัญ 
ท่ีนักศึกษา ควร ต้องรู้เพิ่มเติม)  

 
หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ระบุวิธีการประเมนิโดยนักศึกษา อาทิ 
  นักศึกษาเป็นรายบุคคล / กลุ่ม สนทนากับผู้สอน 
  นักศึกษากรอกแบบสอบถามท่ีทีมผู้สอนสร้างขึ้น เพื่อการประเมินรายวิชา 
  นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะผ่านเว็บบอร์ดของอาจารย์รายวิชา  

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          ระบุวิธีการประเมินท่ีจะได้ข้อมูลการสอน อาทิ 
  จากทีมผู้สอน ผู้สังเกตการณ์ 
  ผลการเรียนของนักศึกษา 

3.  การปรับปรุงการสอน 
 อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน อาทิ  
  มีการกําหนดวิธีการจากคณะหรือภาควิชา 
  มีการสนับสนุนการวิจัยในช้ันเรียน 
  มีการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
          อธิบายกระบวนการท่ีใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  ของนักศึกษาตามผลการเรียนรู้    ของ
รายวิชา อาทิ 
  การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ โดยการสังเกต  สัมภาษณ์  สอบถาม  และตรวจสอบผลการประเมิน

การเรียนรู้ของนกัศึกษา หรืองานท่ีมอบหมาย 
  การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละด้านของรายวิชา  

5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 อธิบายกระบวนการในการนําข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 มาวางแผนในการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  
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มคอ. 5   รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  การจัดการเรียนการ

สอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆ
ว่า ได้ดําเนินการสอนอย่างครอบคลุมและเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ และหาก
ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ต้องให้เหตุผลและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ดังกล่าวในครั้งต่อไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาต้ังแต่เริ่มเรียนจน
ส้ินสุด ปัญหาในด้านการบริหารจัดการและ   ส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะห์ผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา/หัวหน้าภาค/หรือผู้ประเมินภายนอก รวมท้ังการสํารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต การวางแผน
และให้ข้อเสนอแนะต่อผู้ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

ประกอบด้วย 6 หมวด ดังนี้ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 
หมวดท่ี 5 การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถ้ามี) 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน  (Section) 

ให้รายงานเป็นรายกลุ่ม   
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 

 5. สถานที่เรียน 
ระบุสถานท่ีเรียนทุกแห่งท้ังในและนอกท่ีต้ังหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน   
 

หมวดที่ 2   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ระบุหัวข้อ  จํานวนช่ัวโมงตามแผนการสอน   จํานวนช่ัวโมงท่ีสอนจริง   ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริงต่าง
จากแผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
ระบุหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชา

และหลักสูตร ในกรณีท่ีมีนัยสําคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ระบุว่าวิธีสอนเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไม่มี  และปัญหาของวิธีสอนท่ีใช้(ถ้ามี) พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได้จากปัญหาท่ีพบในข้อ 3 
 

หมวดที่ 3    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )                        
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                                                           
3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                            
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2 
         6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 

     ระบุความคาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นพร้อมเหตุผล 
         6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

     ระบุความคาดเคล่ือนท่ีเกิดขึ้นพร้อมเหตุผล 
 7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ         
 

หมวดที่ 4   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี) และผลกระทบ 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

หมวดที่ 5   การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
         1.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

    ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
         1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น  
         2.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
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                  ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
         2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1 

 
หมวดที่ 6   แผนการปรับปรุง 

1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 
ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการดําเนินการตาม

แผน ถ้าไม่ได้ดําเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล 
2. การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยย่อ เช่น ปรับเปล่ียนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษานี้ การใช้
อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นต้น 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ระบุข้อเสนอพร้อมกําหนดเวลาท่ีควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 
 ลงช่ือ.................................................วันท่ีรายงาน ............................................................. 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………… 
 ลงช่ือ.................................................วันท่ีรับรายงาน ......................................................... 
 
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัย /สถาบัน……………….................................................   

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา    คณะ...........................................  สาขาวิชา......................................... 

 
หมวดท่ี  1  ขัอมูลโดยทั่วไป 

1.  รหัสและช่ือวิชา    
     XX-XXX-XXX              ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย) 
                                      ช่ือรายวิชา  (ภาษาอังกฤษ) 
2.  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (Pre-requisite) 
□ ไม่มี 
□ มี รายวิชาดังนี้ 

       xx-xxx-xxx      ช่ือรายวิชา  (ภาษาไทย) .....................................................    หน่วยกิต x (x-x-x) 
                                          (ภาษาอังกฤษ)................................................ 

มคอ. 5 
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3.  อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
     อาจารย์ผู้สอน.......................................................................... 
     กลุ่มเรียน(Section)ท่ี .............จากจํานวนท้ังหมด.................กลุ่มเรียน 

ให้รายงานทุกกลุ่ม /ทุก section ท่ีอาจารย์ผู้สอนนั้นรับผิดชอบ 
4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
     ภาคการศึกษาท่ี................ปีการศึกษา................... 
5.  สถานที่เรียน  
□ มหาวิทยาลัย/สถาบัน….................................................................. 

       คณะ....................................................................................................... 
□ วิทยาเขต/เขตพื้นท่ี..................................................................................... 

(ระบุสถานท่ีเรียนทุกแห่งท้ังในและนอกท่ีต้ังหลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน) 
 

หมวดท่ี  2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที่ 
แผนการสอน (ชั่วโมง) หัวข้อที่สอน 

ตามแผนการสอน 
สอนจริง (ชั่วโมง) เหตุผลที่การสอนจริง 

ต่างจากแผนการสอน ทฤษฎี ปฏิบัติ ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1   ระบุรายละเอียดหัวข้อ 

ที่สอนในสัปดาห์น้ัน  
  หากมีความแตกต่างเกินร้อยละ 25 

(ครบถ้วน) 
2  

 
     

3  
 

     

4  
 

     

5  
 

     

6  
 

     

7  
 

     

8  
 

     

9  
 

     

10  
 

     

11  
 

     

12  
 

     

13  
 

     

4  
 

     

15  
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หมายเหตุ : 
 (ระบุ จํานวนช่ัวโมงของทฤษฎีและปฏิบัติ หัวข้อตามแผนการสอน จํานวนช่ัวโมงท่ีสอนจริง หาก 
การสอนจริงต่างจากแผนการสอนท่ีกําหนดไว้เกินร้อยละ 25 ต้องระบุเหตุผล อาทิ นักศึกษาท้ังห้องมีความ
จําเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือ อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติเสียหาย) 
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

สัปดาห์ 
ที ่

แผนการสอน (ชั่วโมง) หัวข้อที่สอน 
ตามแผนการสอน 

หัวข้อที่สอนจริงไม่
ครอบคลุม  

เหตุผลที่การสอนจริง 
ต่างจากแผนการสอน ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1   ระบุรายละเอียดหัวข้อ 
ที่สอนในสัปดาห์น้ัน  

ครอบคลุม 
หรือไม่ครอบคลุม 

ระบุเฉพาะกรณีที่ไม่ครอบคลุม 
(ดู ้านล่าง) 

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    

7  
 

    

8  
 

    

9  
 

    

10  
 

    

11  
 

    

12  
 

    

13  
 

    

14  
 

    

15  
 

    

หมายเหตุ : 
หากหัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมมีนัยสําคัญต่อผลการเรียนรู้ของรายวิชาต้องบอกแนวทางท่ีได้ชดเชย 

อาทิ มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและจัดส่งรายงาน นําเสนอรายกลุ่ม อภิปรายร่วมกัน 
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3. ประสิทธิผลของวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
การเรียนรู้ด้าน : คุณธรรม จริยธรรม  

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผลของ 
การสอนโดยวิธีน้ี 

ปัญหาของ 
วิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี)  

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

1) 
 

 มี  หรือ  
 ไม่ม ี

  

2) 
 

    

3) 
 

    

4) 
 

    

5) 
 

    

การเรียนรู้ด้าน : ความรู้  
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผลของ 

การสอนโดยวิธีน้ี 
ปัญหาของ 

วิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี)  
ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

1) 
 

 มี  หรือ  
ไม่ม ี

  

2) 
 

    

3) 
 

    

4) 
 

    

5) 
 

    

การเรียนรู้ด้าน : ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผลของ 

การสอนโดยวิธีน้ี 
ปัญหาของ 

วิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี)  
ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

1) 
 

 มี  หรือ  
ไม่ม ี

  

2) 
 

    

3) 
 

    

4) 
 

    

5) 
 

    

การเรียนรู้ด้าน : ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผลของ 

การสอนโดยวิธีน้ี 
ปัญหาของ 

วิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี)  
ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

ใส
่ให

ค้ร
บต

าม
จํา

นว
นข

้อท
ี่ระ

บุไ
ว้ใ

น 
มค

อ. 
3 

ใส
่ให

ค้ร
บต

าม
จํา

นว
นข

้อท
ี่ระ

บุไ
ว้ใ

น 
มค

อ. 
3 

ใส
่ให

ค้ร
บต

าม
จํา

นว
นข

้อท
ี่ระ

บุไ
ว้ใ

น 
มค

อ. 
3 
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1) 
 

 มี  หรือ  
ไม่ม ี

  

2) 
 

    

3) 
 

    

4) 
 

    

5) 
 

    

การเรียนรู้ด้าน : ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผลของ 

การสอนโดยวิธีน้ี 
ปัญหาของ 

วิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี)  
ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

1) 
 

 มี  หรือ  
ไม่ม ี

  

2) 
 

    

3) 
 

    

4) 
 

    

5) 
 

    

 
การเรียนรู้ด้าน : ทักษะพิสัย 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน ประสิทธิผลของ 
การสอนโดยวิธีน้ี 

ปัญหาของ 
วิธีสอนที่ใช้ (ถ้ามี)  

ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไข  

1) 
 

 มี  หรือ  
ไม่ม ี

  

2) 
 

    

3) 
 

    

4) 
 

    

5) 
 

    

 
4. ข้อเสนอการด าเนนิการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวิธีสอนในแต่ละผลการเรียนรู้ 
ผลการเรียนรู้ ปัญหาของวิธีสอน การปรับปรุงวิธีสอน ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

   

ใส
่ให

ค้ร
บต

าม
จํา

นว
นข

้อท
ี่ระ

บุไ
ว้ใ

น 
มค

อ. 
3 

ใส
่ให

ค้ร
บต

าม
จํา

นว
นข

้อท
ี่ระ

บุไ
ว้ใ

น 
มค

อ. 
3 

ใส
่ให

ค้ร
บต

าม
จํา

นว
นข

้อท
ี่ระ

บุไ
ว้ใ

น 
มค

อ. 
3 
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2. ความรู ้
 

   

3. ทักษะทางปัญญา 
 

   

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

   

6. ทักษะพิสัย 
 

   

              จากปัญหาท่ีพบในข้อท่ี 3 ให้ระบุข้อเสนอในการดําเนินการเพื่อการปรับปรุงวิธีการสอน  
 

 
หมวดท่ี  3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1) จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน            (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)  .............คน 
2) จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  .............คน 
3) จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)  .............คน  

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
เกรด จ านวนนักศึกษา คิดเป็นจ านวนร้อยละ  หมายเหตุ 

A    
อาจแสดงรายละเอียดเป็น 

รูปกราฟการกระจายของระดับคะแนน 

 

B+   
B   
C+   
C   
D+   
D   
F   

รวม  ..............  คน 100  

5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ   (ถ้ามี) 
    อาทิ จํานวนนักศึกษาได้ระดับคะแนน เกรด A หรือ เกรด F มาก เนื่องจาก .......  
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
    (ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 2) 
   6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
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การเรียนรู้ด้าน ก าหนด
ช่วงเวลา 

การประเมิน  

ความคลาดเคลื่อนจากแผน 
การประเมินผลการเรียนรู้  

เหตุผล  
 

1. คุณธรรม จริยธรรม   (ไม่มี) 
หรือ มี ดังน้ี............ 

 

2. ความรู ้    
3. ทักษะทางปัญญา     
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ  

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

   

6. ทักษะพิสัย    
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้    (ถ้ามี) 

การเรียนรู้ด้าน วิธีการ/กลยุทธ ์
การประเมิน  

ความคลาดเคลื่อนจาก
แผน 

การประเมินผลการเรียนรู้  

เหตุผล  
 

1. คุณธรรม จริยธรรม   (ไม่มี) 
หรือ มี ดังน้ี............ 

 

2. ความรู ้    
3. ทักษะทางปัญญา     
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ  

   

5. ทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   

6. ทักษะพิสัย     

7.  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     7.1  วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
            ให้ระบุวิธีการทวนสอบ 

 การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ      หรืองานท่ีมอบหมาย 
 การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละด้านของรายวิชา 
 ประชุมทีมผู้สอน หรือ ผู้เกี่ยวข้อง 

      7.2 สรุปผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์
                           ระบุสรุปผลการทวนสอบในประเด็นท่ีสําคัญในข้อ 7.1  

 
 

ดูจ
าก

ที่ก
ําห

นด
ไว้

ใน
 ม

คอ
. 3

 
ดูจ

าก
ที่ก

ําห
นด

ไว้
ใน

 ม
คอ

. 3
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หมวดท่ี  4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
1.  ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
     1.1 ปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
     1.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและผลกระทบ 
( อาทิ   LCD projector  ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน ไม่เพียงพอ ขาดระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ )  
2.  ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
     2.1ปัญหาด้านการบริหารองค์กร (ถ้ามี) 
 
     2.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ระบุปัญหาด้านการบริหารองค์กร (ถ้ามี) และผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
( ผู้บริหารขาดระบบและกลไกในการกระตุ้นให้อาจารย์จัดส่งคะแนนกลางภาค ปลายภาค มคอ.3-7 
ภายในเวลาท่ีกําหนด  หรือขาดระบบและกลไกในการติดตามการดําเนินการตามตัวชี้วัดของหลักสูตรหรือ
ขาดงบประมาณในการพานักศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา)  

 
หมวดท่ี  5  การประเมินรายวิชา 

1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ต้องมีเอกสารแนบ) 
     1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
จุดแข็ง จุดอ่อน อื่น ๆ (ถ้ามี)  

1……………………… 
2……………………… 
3……………………… 
4……………………… 

1……………………… 
2……………………… 
3……………………… 
4……………………… 

 

ให้วิเคราะห์และระบุข้อวิพากษ์หรือข้อเสนอแนะท้ังจุดแข็งและจุดอ่อน 
     1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 

 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ 
ประเด็นที่สําคัญ ความคิดเห็นของผู้สอน 

1……………………… 
2……………………… 

 

ระบุความคิดเห็นของผู้สอนในประเด็นท่ีสําคัญและมีผลต่อการเรียนการสอน 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
     2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
จุดแข็ง จุดอ่อน อื่น ๆ (ถ้ามี)  

1……………………… 
2……………………… 

1……………………… 
2……………………… 
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ให้ระบุข้อวิพากษ์ท้ังท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 
     2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากตามข้อ 2.1 

ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวพิากษ์ 
ประเด็นที่สําคัญ ความคิดเห็นของผู้สอน 

1……………………… 
2……………………… 

 

ระบุความคิดเห็นของผู้สอนในประเด็นท่ีสําคัญ 
 

หมวดท่ี  6  แผนการปรับปรุง 
1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังที่ผ่านมา 

ภาค
การศึกษา 

และ 
ปีการศึกษา 

แผนการปรับปรุงการเรียนการสอน 
ที่เสนอในภาคการศึกษาที่ผ่านมา  

ผลการด าเนินการ 
ตามแผน  

เหตุผลสู่ความส าเร็จ 
หรือ 

ไม่ส าเร็จ  

ระบุ 
ภาคการศึกษา
และปีการศึกษา
ที่ผ่านมา  
 

1.       (นําข้อมูลแผนการปรับปรุงการเรียน 
การสอนที่เสนอในภาคการศึกษาที่ผ่านมา)  
 

ระบุผลการดําเนินงาน (ช่องที่2) 
ในภาคการศึกษาที่ดําเนินการ    

 

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

(ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีผ่านมาและอธิบายผลการดําเนินการตาม
แผน ถ้าไม่ได้ดําเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ให้ระบุเหตุผล) 
2.  การด าเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 

ให้อธิบายการปรับปรุง อาทิ การใช้อุปกรณ์การสอนท่ีทันสมัย/แบบใหม่ 
ปรับเปล่ียนวิธีการสอน หรือ ปรับเปล่ียนคําอธิบายรายวิชา กลยุทธ์ในการประเมินผล  

ปรับเปล่ียนการ mapping รายวิชา เป็นต้น 
3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแผนการปรับปรุง  กิจกรรม/โครงการ  ช่วงเวลา
การ

ด าเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ  
 

1. 1.   
2. 2.   
3. 3.   
4. 4.   
5. 5.   

 (ระบุข้อเสนอพร้อมกําหนดเวลาท่ีควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ) 
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4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มาตรฐานการเรียนรู้  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ  

1. คุณธรรม จริยธรรม  
 

  

2. ความรู ้ 
 

  

3. ทักษะทางปัญญา  
 

  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
 

  

5.ทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

6. ทักษะพิสัย  
 

  

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
 
 

 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ………………………………………………………………… 
 

 ลงชื่อ…………………………………… วันที่รายงาน …………………………………… 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :……………………………………………………………… 
 

 ลงชื่อ…………………………………… วันที่รับรายงาน ………………………………… 
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การเขียนงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์และน าเสนอ 

วิทยากร : ผศ.ดร.นงเยาว์  ในอรุณ, ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร และ ผศ.ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 
ผูเ้รียบเรียง : ดร.จีรพรรณ เทียนทอง และ ดร.พีรพัฒน์ ค าเกิด 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ประเด็นที่ 1 ของการเสวนาเป็นเร่ืองของรูปแบบหรือชนิดต่างๆ ของการน าเสนอผลงานวิชาการและการ
เขียนบทความวิชาการ    

1.1  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
ประเภทของบทความวิชาการท่ัวไปสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) บทความวิชาการ คือ เอกสารท่ีเรียบเรียงจากผลงานวิชาการของตนเองหรือผู้อื่นใน

ลักษณะท่ีเป็นการวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเป็นบทความท่ีเสนอแนวความคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการนั้น ๆ 
2) บทความวิจัย คือ บทความท่ีเขียนขึ้น จากงานวิจัยของตนเอง มีการกําหนดปัญหาและ

วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย อันนําไปสู่ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ 

3) บทความวิจารณ์ คือ บทความศึกษาผลงาน หรือแนวคิดอย่างใดอย่างหนึ่ งโดยละเอียด 
รวมท้ังมีการวิเคราะห์และอภิปรายผลของเรื่องท่ีศึกษาให้เห็นแนวโน้มว่าควรเป็นไปในทางใด มีข้อดีข้อเสีย
อย่างใด แสดงการเคล่ือนไหว การเกิดของความรู้ใหม่อย่างชัดเจน 

1.2 ประเด็นความรู้ส าคัญที่ได้จากการเสวนา 
การเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงาน มี 2 ลักษณะ 
1) การตีพิมพ์ผลงานในรายงานการประชุมทางวิชาการ โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ ซึ่งผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ proceeding หรือ ผลงานฉบับ
เต็ม (full paper) 

2) การตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการท่ีมีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิง
วารสารไทย (TCI) ในระดับชาติ และการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ เช่น SCORPUS และ ISI ซึ่งเรียก
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์นี้ว่า journal  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น หากมองลักษณะงานเป็น proceeding กับงานวิจัยฉบับเต็มหรือ 
journal นั้น สามารถใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ท้ัง 2 แบบ แต่งานวิจัยฉบับเต็ม  จะมีข้อ
ได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากมีค่า journal impact factor  เมื่อตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีค่า journal impact 
factor   แต่อย่างไรก็ตามมีบางกรณีพบว่าสามารถใช้งานท่ีเผยแพร่ลักษณะ  proceeding  ในการขอกําหนด
ตําแหน่งทางวิชาการได้เช่นกัน แต่ควรใช้ผลงาน proceeding จํานวนต้ังแต่ 2 ช้ินขึ้นไป ท่ีมีเนื้อหาสอดคล้อง
กัน ซึ่งจะทําให้งานท่ีนําเสนอขอกําหนดตําแหน่งมีน้ําหนักมากขึ้น  แม้ว่าการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการท้ัง
ระดับชาติและนานาชาติจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าลงทะเบียน  แต่ข้อดีคือ ทําให้ผู้วิจัยมี
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ประสบการณ์ตรงในการถ่ายทอดความรู้ รวมท้ังได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ ดังนั้นการ
ตัดสินใจเลือกเสนอผลงานลักษณะใดจึงขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความเหมาะสมของผู้วิจัยเป็นสําคัญ 

 
ประเด็นที่  2 วารสารวิชาการที่ได้มาตรฐานและสามารถน าไปขอต าแหน่งวิชาการได้นั้น สามารถ
ตรวจสอบจากฐานข้อมูลอะไรได้บ้าง ? 

สําหรับวารสารภาษาไทยท่ีเป็นท่ียอมรับว่ามีมาตรฐานในระดับชาติ สามารถตรวจสอบได้จาก
ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  และในกรณีท่ีผู้เขียนมีความต้องการจะนําไปขอตําแหน่ง
วิชาการนั้น ต้องเลือกตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีค่า journal impact factors สูงหรือบางกรณีอาจไม่จําเป็นต้องสูง
มากนักขึ้นอยู่กับเนื้องานและความเห็นของผู้ประเมินท่ีพิจารณาให้ตําแหน่งวิชาการ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการ
ยื่นขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) หากมีการนําเสนอโดยใช้บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีค่า journal 
impact factors สูงๆ อย่างน้อย 1 ฉบับ จะมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงมากท่ีจะได้รับตําแหน่ง ผศ. ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าการยื่นขอตําแหน่ง ผศ. โดยเลือกใช้วารสารท่ีมีค่า journal impact factors ท่ีตํ่าหรือไม่มี ควร
ต้องยื่นเสนอขอตําแหน่งโดยใช้บทความวิชาการอย่างน้อย 2 ฉบับ  

ถ้าจะให้ผลการยื่นขอตําแหน่งวิชาการให้มีโอกาสผ่านสูง ก็ต้องส่งตีพิมพ์ในวารสารท่ีมีค่า 
journal impact factors สูงๆ อาจจะเป็นวารสารระดับชาติหรือนานาชาติก็ได้ สําหรับวารสารระดับ
นานาชาติ ท่ีเป็นของไทยเราก็มี เช่น Chiang Mai Journal of Science เราสามารถตรวจเช็คได้จาก
ฐานข้อมูล SCOPUS (SCOPUS database)  กรณีท่ีเป็นวารสารระดับชาติ สามารถตรวจเช็คได้จากฐานข้อมูล
ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เช่น สามารถตรวจสอบได้ว่าวารสารมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเป็น
วารสารที่อยู่ใน กลุ่ม 1 หรือ กลุ่ม 2 ในฐานข้อมูล TCI  เป็นต้น  

 
ประเด็นที่ 3 การเขียนบทความวิจัย จะเร่ิมต้นอย่างไร ? ถ้าเขียนแล้วจะตีพิมพ์ที่ไหน ?  

3.1 ลักษณะบทความวิชาการทีดี่ 
ลักษณะบทความวิชาการท่ีดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 มีประเด็นหรือแนวคิดท่ีชัดเจน มีเนื้อ หาสาระทางวิชาการท่ีถกูต้อง สมบูรณ์และทันสมัย 
 มีการวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ มีการสรุปประเด็น มีการสังเคราะห์ความรู้จาก

แหล่งต่างๆ และเสนอความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ 
 สอดแทรกความคิดริเริ่ม หรือ ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์หรือแสดงทัศนะทางวิชาการของ

ผู้เขียนอย่างชัดเจนและเท่ียงตรง 
 มีการค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงท่ีเช่ือถือได้ ทันสมัย ครอบคลุม และมีการอ้างอิงอย่าง

เป็นระบบถูกต้องตามแบบแผน 
 มีการนําเสนอข้อมูลท่ีเข้าใจง่าย และเป็นระบบ ใช้ศัพท์และภาษาทางวิชาการอย่างเหมาะสม 

มีตาราง แผนภูมิ ประกอบตามความจําเป็น เพื่อให้เข้าใจง่ายและชัดเจน 
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3.2 ประเด็นความรู้ส าคัญที่ได้จากการเสวนา 
การเขียนบทความวิชาการนั้น จุดท่ียากท่ีสุดของการเขียนคือ จุดเริ่มต้น แต่อย่างไรก็ตามหาก

เข้าใจว่าการเขียนบทความวิจัยมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไร ในท่ีสุดก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายของการเขียน
บทความได้ 

การเขียนบทความวิจัยมีข้ันตอนโดยท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 
1) การทําวิจัย 
 หาเรื่องหรือ topic ท่ีเราสนใจและเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีทํางาน 
 อ่านงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมากๆ ศึกษางานอื่นๆ ว่าทําอะไรหรือทําอย่างไรบ้าง 
 เมื่อทําวิจัยเสร็จแล้วจึงเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีเนื้อหา คําอธิบายกราฟและ

รูปภาพอย่างละเอียด 
2) เขียนบทความวิจัย 
 เลือกวารสารที่ต้องการจะตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน ตามฐานข้อมูลระดับชาติ TCI หรือฐานข้อมูล

นานาชาติ เช่น SCOPUS และ ISI ซึ่งต้องสอบว่าวารสารที่ต้องการจะตีพิมพ์อยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวไหม และ
ควรตรวจสอบด้วยว่าวารสารที่เราจะตีพิมพ์นี้ติด blacklist หรือไม่ โดยเช็คได้จาก BILLIST  

 การเขียนบทความวิจัย จะเริ่มต้นโดยการนําผลท่ีได้มาเรียง อาจเป็นรูปภาพ กราฟ หรือ
ตาราง แล้วเช่ือมโยงความสัมพันธ์แต่ละส่วน ใส่รายละเอียด คําอธิบายหรือวิจารณ์ผล การเขียนจะต้อง
พยายามเขียนไปท้ังหมดก่อนแล้วถ้าเนื้อหามากเกินค่อยสรุปเฉพาะเนื้อหาท่ีประเด็นสําคัญ ท่ีต้องการจะส่ือให้
ผู้อ่านมีความรู้เพิ่มขึ้น การส่ือด้วยตาราง ภาพหรือกราฟ จึงช่วยทําให้งานเขียนน่าสนใจ และช่วยให้ผู้อ่าน
เข้าใจชัดเจนมากขึ้น 

 การเขียนต้องเขียนให้อยู่ในจํานวนหน้าท่ีจํากัดให้ได้ เพราะถ้าเกินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์เพิ่ม 

 ตาราง รูปภาพ หรือกราฟ ต้องนําเสนอตามจํานวนท่ีมีจํากัด เพราะจะทําให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการตีพิมพ์เพิ่มเช่นกัน  ฉะนั้นบางกราฟที่มีความสัมพันธ์กันอาจจะนํามารวมกันเป็นกราฟเดียว แล้ว label 
เป็น กราฟ a หรือ b ก็จะช่วยลดจํานวนกราฟได้ 

 เขียนสรุปผล แล้วจึงเขียน บทคัดย่อ ซึ่งมีความสําคัญท่ีสุดเป็นอันดับสุดท้าย 
 การเขียนบทความวิจัยจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จึงช่วยให้ง่ายขึ้น ซึ่งมีบางงานวิจัยท่ีเรา

สามารถแยกผลมาเขียนเป็นบทความวิจัยและลงตีพิมพ์ได้มากกว่า 1 เรื่อง ซึ่งต้องมีเนื้อหาและวัตถุประสงค์ท่ี
ไม่ซ้ําซ้อนกันมาก 
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การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัย 

วิทยากร : ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ 
ผูเ้รียบเรียง : รักชาติ ประเสริฐพงษ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

โดยเริ่มต้นของการดําเนินการการจัดองค์ความรู้ คณะกรรมการ KM ได้แนะนําวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านโปรแกรมทางสถิติ ได้แก่ อาจารย์ยุภาวดี สําราญฤทธิ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม spss ในการประกอบการทําวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเนื้อหาสาระ
ของการร่วมอภิปรายจะอยู่ในประเด็นท่ีเป็นปัญหาของการใช้งานโปรแกรม ได้แก่ การลงโปรแกรม ข้อมูล
พื้นฐานของโปรแกรม และส่วนของการใช้งานโปรแกรม ผู้เข้าร่วมได้ทําการทดลองลงโปรแกรม โดยมีวิทยากร
คอยช่วยเหลือและให้คําแนะนําการลงโปรแกรม ตลอดจนได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล และซักถามเกี่ยวกับปัญหา
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ปัญหาท่ีเกิดจากการประมวลผลข้อมูล และผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้
จากการทดลองใช้งานโปรแกรม และสุดท้ายของการร่วมอภิปราย ได้มีการซักถามถึงแนวทางการใช้งาน
โปรแกรมในแต่ละศาสตร์ โดยอภิปรายถึงความเหมือนและความแตกต่างของการใช้โปรแกรมในแนวทางแต่ละ
ศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

 
บทบาทของการวิเคราะห์ข้อมูลต่องานวิจัย 
เมื่อผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การ

สังเกต หรือวิธีการอื่นๆ ขั้นตอนต่อไปคือการนําข้อมูลดิบท่ีได้มาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analysis) เพื่อนําไปสู่การสรุปผลการวิจัย ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยจะเลือกใช้สถิติท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมถึงเงื่อนไขบางประการท่ีเกี่ยวกับมาตราการวัดของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลต่างๆ 
มีมาตราการวัดอยู่ในระดับท่ีแตกต่างกัน โดยข้อมูลท่ีอยู่ในมาตราการวัดบางมาตรานั้นไม่สามารถใช้ได้กับการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบางอย่าง ในทางสถิติได้แบ่งมาตราการวัดออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  1) Nominal 
Scale  2) Ordinal Scale  3) Interval Scale  และ  4) Ratio Scale การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นก็เพื่อให้ผู้วิจัย
ทราบว่าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้นั้นแสดงผลในลักษณะใด ท้ังนี้ เป้าหมายคือเพื่อตอบคําถามของการวิจัย 
(Research Question) เช่น การวิจัยเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรหนึ่ง 
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ก็ควรจะได้คําตอบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนั้นมี
ลักษณะเป็นอย่างไร ดังนั้น หากไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว งานวิจัยก็ไม่สามารถสรุปผลออกมาได้ การ
วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 
Data Analysis) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) ซึ่งในส่วนของเอกสาร
ฉบับนี้จะนําเสนอเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรม SPSS ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพนั้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งความรู้ต่างๆ 
   
 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโปรแกรม SPSS 
 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เป็นโปรแกรมท่ี
ใช้สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติท่ีได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง ความสามารถของโปรแกรมนั้นค่อนข้าง
หลากหลาย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต้ังแต่แบบพื้นฐานไปจนถึงการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง โปรแกรม SPSS 
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เริ่มต้นจากการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) และ
มหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago University) โดยในปี พ.ศ. 2513 สามารถพัฒนาโปรแกรมท่ีมีคุณภาพดีและ
นําไปใช้อย่างแพร่หลาย จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2525 สามารถนําโปรแกรม SPSS ลงใช้งานในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ได้สําเร็จ โปรแกรม SPSS ได้พัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
   
  ผู้เข้าร่วมอภิปรายได้ท าการทดลองใช้โปรแกรม ดังนี้ 

การทดสอบแบบไคกําลังสอง (Chi-Square Test)  
  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)   
  การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง (t-test)  
  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างกับประชากรหรือค่าคงท่ีฯ  
  การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระจากกัน  
  การทดสอบสมมติฐานของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีสัมพันธ์กัน  
  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)  
  การวิเคราะห์เชิงถดถอย (Regression Analysis)  
  การวิเคราะห์เชิงถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 
 

สรุปผลลัพธ์จากการร่วมอภิปรายในหัวข้อโปรแกรมทางสถิติส าหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในเนื้อหาสาระของการอภิปราย  ตลอดจนได้นําไปเป็นประโยชน์สําหรับ

งานวิจัยของตนเองอย่างแท้จริง  เนื้อหาสาระจากการอภิปรายครอบคลุมสถิติสําหรับทําวิจัยเบื้องต้น  และทํา
ให้ผู้ร่วมอภิปรายได้คลายปัญหาจากการใช้งานและสามารถนําไปต่อยอดการใช้งานในอนาคตได้ 
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การจัดการความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 
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ระเบียบขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ 

วิทยากร : วัชรี ไหมทอง และ ชนิตร์นันท์ กุลนาพันธ ์
ผูเ้รียบเรียง : ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

สรุปสาระสําคัญ            
 1.  บันทึกขอขออนุมัติไปราชการ หรือเอกสารต้นเรื่อง คําส่ังให้เดินทางไปราชการ     
          2.  ใบขออนุมัติไปราชการต้องได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางไปราชการ  

สิทธิในการเบิกค่าเดินทางไปราชการ และหลักฐานในการเบิก   

1.  ค่าเช่าที่พัก (มี 2 กรณี)      
- ค่าเช่าท่ีพักแบบจ่ายจริง  (เอกสารประกอบ  ใบเสร็จรับเงินและใบ Folio ของโรงแรม)                   
- ค่าท่ีพักแบบเหมาจ่าย     (ระบุในช่องหมายเหตุหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ “ค่าท่ีพักแบบเหมาจ่าย อัตราตามประกาศของมหาวิทยาลัย”) 

ระดับ ค่าเช่าที่พักแบบเหมาจ่าย ค่าเช่าที่พักแบบจ่ายจริง 

พักเด่ียว พักคู ่ พักเด่ียว พักคู ่

ลูกจ้างประจํา/พนักงานเทคนิค
หรือบริการ 

800 700 1,500 750 

ระดับ 8 ลงมา 800 700 1,500 850 

ระดับ 9 1,200 1,000 2,200 1,200 

ระดับ 10 - - 2,500 1,400 

 
2. ค่าพาหนะ (เลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง)  

-  รถยนต์มหาวิทยาลัย  (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ํามันระบุหมายเลขทะเบียนรถ  ตามใบขออนุญาต
ใช้รถยนต์ราชการ  พร้อมแนบใบขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยท่ีได้รับอนุมัติ,ค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางพิเศษ (ถ้ามี)  

- รถยนต์ส่วนตัว  (บันทึกข้อความขออนุญาตให้รถยนต์ส่วนตัวท่ีอนุมัติเรียบร้อยแล้วโดย
คณบดี) ระบุหมายเลขทะเบียนรถ,เหตุผลความจําเป็น,ระยะทางไป-กลับ   กรณีใช้รถยนต์
ส่วนตัวจะเบิกค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษไม่ได้  (เช่น เดินทางไป กทม. ระยะทาง 240 
กม. X กม.ละ 4 บาท x ไปกลับ 2 เท่ียว / หากต้องการเบิกระยะทางนอกเหนือจากนี้ให้แนบ
แผนท่ีของระยะทางจริง จากท่ีจากกรมทางหลวงหรือ Google Map) 
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- รถโดยสารประจําทางหรือค่ารถรับจ้าง  (ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน)  
- รถไฟ  (แนบกากตั๋ว) 
- เครื่องบิน ( แนบกากตั๋วและใบเสร็จรับเงิน) 
- เรือยนต์ (ใบเสร็จรับเงิน)        
- การไปราชการท่ีมีระยะทางไม่เกิน 300  กิโลเมตร และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว/รถ

ราชการและไปราชการ เพียง 1 วัน  ให้งดเบิกท่ีพักลักษณะเหมาจ่าย 
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นในการเดินทาง 

-  ค่าลงทะเบียน(แนบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน, โครงการและกําหนดการอบรม/สัมมนา) 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง 

การนับเวลาเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเล้ียงเดินทางให้
นับต้ังแต่เวลาออกจากสถานท่ีอยู่หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยู่ ท่ี
ปฏิบัติราชการตามปกติ  แล้วแต่กรณี 
- กรณีพักแรม  นับ 24 ช่ัวโมง  = 1 วัน / เศษเกิน 12 ช่ัวโมง = 1 วัน (ไม่ถึงปัดท้ิง) 
- กรณีไม่พักแรม นับมากกว่า  12 ช่ัวโมง = 1 วัน  นับมากกว่า 6 ช่ัวโมง = ครึ่งวัน   
- กรณีมีเล้ียงอาหาร งดเบิกค่าเบ้ียเล้ียงตามส่วน ( 1 วัน = 3 มื้อ เช่น เล้ียงอาหาร 1 มื้อลด 1 

ส่วน ) 
(ตย. ค่าเบ้ียเล้ียง 240  เล้ียงอาหาร 1 ม้ือ ลดไป 80 บาท คงเหลือ 160 บาท) 

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง    

ระดับ ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ประเภท ก ประเภท ข 

ลูกจ้างประจํา/พนักงานเทคนิคหรือบริการ 240 - 

ระดับ 8 ลงมา 240 - 

ระดับ 9 270 - 

ระดับ 10 270 - 

 

ประเภท ก ได้แก่           
 1)  การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื้นท่ีจังหวดันอกท่ีต้ังสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ                            
2) การเดินทางไปราชการจากอําเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอําเภอเมือง ในจังหวัดเดียวกัน 

หมายเหตุ  พนักงานมหาวิทยาลัยฯ ท่ีใช้เงินรายได้ สามารถเบิกค่าเดินทางไปราชการจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน  ได้เมื่อเดินทางไปพร้อมกับข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน) หรือคนท่ีเบิกเงินจาก
เงินงบประมาณแผ่นดิน      
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                                      ขั้นตอนและแผนผังทางเดินเอกสาร 
                                   ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
 
 

                            บคุลากรขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

                                               ในราชอาณาจักร 

 

qwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      เจ้าหน้าท่ีนําเสนอ คณบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

 

                                              เจ้าหน้าท่ีการเงินส่งเอกสารให้กับ  
                                         เจ้าหน้าท่ีการเงินมหาวิทยาลัย    
        
 

(กรณียมืเงนิทดรองจ่ายในการไปราชการใหร้ะบุในเอกสารดว้ยว่าใชห้น้ีเงนิยมืของผูใ้ด) 

           บุคลากรจัดทําแบบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

    -โดยกรอกแบบฟอร์มและแนบ   
       หลักฐานให้ ถูกต้องครบถ้วน  

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีการเงิน    เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของแบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินทําการป้อนข้อมูลในระบบ
บัญชี 3 มิติ /พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกจ่าย/ใบ

ตรวจรับ/ใบสําคัญรบัเงิน 

แนบเอกสาร ดังน้ี 

1. บันทึกขออนุญาตไปราชการ 

2. ต้นเรื่องการไปอบรม-สัมมนา    หรือ  
    โครงการกรณีจัดศึกษาดูงาน นิเทศนักศึกษา 
3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ    
    แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ    
    เดินทางไปราชการ(แบบขวาง) 
4. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว (กรณีใช้รถ
ส่วนตัว    
  และเบิกค่านํ้ามันเชื้อเพลิง)    หรือ   ใบขอใช้
รถยนต์   
  ของทางราชการ (บิลนํ้ามันกรณีใช้รถราชการ)  
หรือ    กรณีเช่าเหมารถ  แนบใบสําคัญรับเงิน   
สําเนาบัตร ประชาชน   สําเนาทะเบียนรถ    บิล
นํ้ามัน 
5.ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก และ Folio ของโรงแรม
(กรณีเบิกจ่ายจริง) 
 

เจ้าหน้าท่ีการเงินส่งเรื่องคืนเจ้าของเรื่อง  ผู้ขออนุมัติเบิกเงินเซ็นชื่อในแบบเบิกค่าใช้จ่ายฯ
แล้วส่งเรื่องกลับคืน เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
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การเบิกค่าใช้จ่ายในการพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่และฝึกอบรม 

สรุปสาระสําคัญ 
- เสนอโครงการ, กําหนดการและโครงการได้รับการอนุมัติ (คณบดี) แนบเรื่องเบิกทุกเรื่องท่ีมีการ

เบิกจ่าย 
- หนังสือขออนุญาตนักศึกษาออกนอกสถานท่ี (ขออนุญาตผู้ปกครองและคณบดี) แนบเรื่องเบิก 
- คําส่ังเดินทางไปราชการ หรือบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการท่ีอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

สิทธิในการเบิก 
 - 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
 - 2. ค่าพาหนะและค่าน้ํามันเช้ือเพลิง  
 - 3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์  
 - 4. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 - 5. ค่าบัตรผ่านเข้าชม 
 - 6. ค่าเช่าท่ีพักนักศึกษา เบิกแบบจ่ายจริงไม่เกิน 250 บาท/คน/คืน (ใบเสร็จรับเงินและใบ folio 
หรือใบสําคัญรับเงิน, สําเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) 
 - 7. ค่าตอบแทนวิทยากร  

- 8. ค่าอาหาร 
- 9. ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 

 - 10. ค่าของท่ีระลึกตามความจําเป็นและเหมาะสม (เฉพาะเงินนอกงบประมาณ)  
 - 11. ค่าประกันชีวิต  
 - 12. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร เช่น ค่าโทรศัพท์ (อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ) 
 - 13. ค่าป้ายผ้าแสดงว่าเป็นกิจกรรมของนักศึกษา  
หลักฐานในการเบิก 
  - แนบโครงการและกําหนดการท่ีได้รับอนุมัติ(คณบดี) ทุกเรื่องท่ีเบิก   
 - คําส่ังให้เดินทางไปราชการ หรือบันทึกขออนุญาตไปราชการท่ีอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

- หนังสือขออนุญาตนักศึกษาออกนอกสถานท่ี 
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย    
             ค่าเบ้ียเล้ียง (เบิกสําหรับอาจารย์ได้ 240 บาท  เบิกให้นักศึกษาไม่ได้) 
             ค่าเช่าท่ีพัก บุคลากรมหาวิทยาลัย ตามหลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)  

- ค่าพาหนะ  (เหมือนกับการไปราชการ)  
     - รถมหาวิทยาลัยฯ  แนบใบขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยฯ ท่ีได้รับอนุมัติ, ใบเสร็จน้ํามันพร้อมระบุ  

หมายเลขทะเบียนรถ, ค่าทางด่วน (ถ้ามี)            
               - รถเช่าเหมารถ  ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน(เจ้าของรถ),  สําเนาบัตรประชาชนเซ็น 
รับรองสําเนาถูกต้องเจ้าของรถ, สําเนาการจดทะเบียนรถ เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องของเจ้าของรถ, เอกสารการ
จดทะเบียนรถต้องตรงกันกับการเบิกว่ากี่ท่ีนั่ง) 
อัตราค่าเช่าเหมารถ  (ใช้ได้ทุกกรณีท่ีเช่าเหมารถ)   
ค่าเช่ารถยนต์ ขนาดโดยสารไม่เกิน  16 ท่ีนั่ง           ธรรมดา      อัตราวันละไม่เกิน   1,500  บาท /คัน                                                                                         
ค่าเช่ารถยนต์ ขนาดโดยสารไม่เกิน  16 ท่ีนั่ง           ปรับอากาศ      อัตราวันละไม่เกิน   2,000  บาท /คัน                  
ค่าเช่ารถยนต์ ขนาดโดยสารไม่เกิน  44 ท่ีนั่ง           ธรรมดา         อัตราวันละไม่เกิน   6,000  บาท/คัน                  
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ค่าเช่ารถยนต์ ขนาดโดยสารไม่เกิน  44 ท่ีนั่ง           ปรับอากาศ     อัตราวันละไม่เกิน   8,000  บาท /คัน                   
ค่าเช่ารถยนต์ ขนาดโดยสารตั้งแต่   45 ท่ีนั่งขึ้นไป    ธรรมดา        อัตราวันละไม่เกิน   10,000  บาท/คัน                   
ค่าเช่ารถยนต์ ขนาดโดยสารตั้งแต่   45 ท่ีนั่งขึ้นไป    ปรับอากาศ    อัตราวันละไม่เกิน 12,000  บาท /คัน               
* อัตราค่าเช่ารถยนต์ดังกล่าวไม่รวมค่านํ้ามันเชื้อเพลิง*    (หากเบิกค่านํ้ามันเชื้อเพลิงแนบบิลนํ้ามันด้วย)   

  - ค่าพาหนะอื่นๆ เช่น ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเรือ ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตร
เซ็นรับรองสําเนา (ต้องทําเรื่องซื้อ-จ้างให้เสร็จส้ิน  ก่อนเดินทางไปศึกษานอกสถานท่ี)  

- ค่าน้ํามันเช้ือเพลิง ให้เบิกตามจริงตามเส้นทางโดยประหยัด (หากรถรับจ้างอยู่อุทัยธานี ขาไปจะเติม
น้ํามันท่ีอุทันธานีไม่ได้ ต้องมาเติมท่ีนครสวรรค์ ขากลับจะเติมน้ํามันใกล้นครสวรรค์ไม่ได้ โดยใบเสร็จค่าน้ํามัน
ต้องลงช่ือลูกค้าเป็นมหาวิทยาลัย และมีผู้รับสินค้า เลขทะเบียนรถ เล่มท่ี เลขท่ีให้เรียบร้อย)                                                                     

- ค่าวัสดุ  เครื่องเขียนและอุปกรณ์   และค่าไวนิล, ป้ายผ้า (แสดงว่าเป็นการกระทํากิจกรรมของ
นักศึกษา) (ต้องทําเรื่องซื้อ-จ้างให้เสร็จส้ิน  ก่อนเดินทางไปศึกษานอกสถานท่ี) 

- ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ  (ต้องทําเรื่องซื้อ-จ้างให้เสร็จส้ิน  ก่อนเดินทางไปศึกษานอกสถานท่ี) 
- ค่าบัตรผ่านเข้าชม (จ่ายตามจริง)/ ใบเสร็จรับเงินค่าบัตรเข้าชม 
- ค่าประกันชีวิต  แนบใบเสร็จรับเงินและกรมธรรม์ประกันชีวิต 
- ค่าเช่าท่ีพักนักศึกษา  (250 บาท/คน/คืน) (ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน, สําเนาบัตรประชาชน

ของเจ้าของท่ีพักเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (เบิกค่าวิทยากรจะเบิกค่าของท่ีระลึกไม่ได้)  แนบใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญ

รับเงิน  (ต้องระบุเวลาอบรม กี่ช่ัวโมงๆ ละเท่าไร , ท่ีไหน, อบรมวันท่ีเท่าไร), สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรประจําตัวข้าราชการเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง,  หนังสือเชิญวิทยากร  (การนับเวลาระเบียบเดียวกัน)  

   การนับเวลาบรรยาย  ระยะเวลา 60 นาที  นับเป็น 1 ช่ัวโมง) 
   เวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที                      นับเป็น 1 ช่ัวโมง 
   ต้ังแต่ 25 นาที แต่ไม่ถึง 50 นาที    นับเป็น ครึ่งช่ัวโมง 

กรณีศึกษาดูงานของนักศึกษาจะเบิกค่าวิทยากรได้ (ไม่เกิน 2 ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท (คน
นอกเป็นวิทยากร) (เบิกค่าวิทยากรแล้วจะเบิกค่าของท่ีระลึกไม่ได้) (ใบสําคัญรับเงิน ต้องระบุเวลาอบรม กี่
ช่ัวโมง ช่ัวโมงละเท่าไร ท่ีไหน อบรมวันท่ีเท่าไร และมีสําเนาบัตรประชาชนของวิทยากรพร้อมเซ็นรับรอง
สําเนาถูกต้อง))  

กรณีอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เบิกจํานวนช่ัวโมงค่าวิทยากรตามท่ีเข้าอบรม (ถ้าบรรยายเบิกค่า
วิทยากรได้ไม่เกิน 1 คน อภิปราย ได้ไม่เกิน 3 คน) (กรณี แบ่งกลุ่มปฏิบัติ อภิปราย แบ่งกลุ่ม ไม่ตํ่ากว่า 25 คน 
มีวิทยากรได้ 1 คนต่อคาบ) (กรณี วิทยากรเป็นบุคคลภายนอก เบิกได้ 600 บาทต่อช่ัวโมง  ถ้าเป็นบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย เบิกได้ไม่เกินอัตราประกาศค่าสอนพิเศษท่ีใช้ ณ ปัจจุบัน) 

- ค่าอาหาร เบิกจ่ายได้ไม่เกิน มื้อละ 50 บาท ไม่เกิน 3 มื้อต่อวัน (โดยมื้อเย็นต้องมีกิจกรรมต่อ) 
(สําเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องและใบสําคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน) 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม เบิกได้ไม่เกิน มื้อละ 25 บาท ไม่เกิน 2 มื้อต่อวัน (สําเนาบัตรประชาชน
เซ็นรับรองสําเนาถูกต้องและใบสําคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน) 

- ค่าของท่ีระลึกตามความจําเป็นและเหมาะสม (เบิกค่าของท่ีระลึกจะเบิกค่าตอบแทนวิทยากรไม่ได้)  
แนบใบเสร็จรับเงิน  หรือใบสําคัญรับเงิน(สําเนาบัตรประชาชนเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง) (ต้องทําเรื่องซื้อ-จ้าง
ให้เสร็จส้ิน  ก่อนเดินทางไปศึกษานอกสถานท่ี) 

- *แนบรายช่ือและลายเซ็นนักศึกษา ทุกวันท่ีเดินทางไปดูงานนอกสถานท่ี (ชุดละ 1 วัน)*  
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ขัน้ตอนและแผนผังทางเดินเอกสารการการเบิกค่าใช้จ่ายในการพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ 

  
                          บุคลากรขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการพานักศึกษา 

                                  ไปศึกษา ศึกษาดูงาน นอกสถานที่ 
 

qwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 เจ้าหน้าท่ีนําเสนอ คณบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

 

                                              เจ้าหน้าท่ีการเงินส่งเอกสารให้กับ  
                                         เจ้าหน้าท่ีการเงินมหาวิทยาลัย    
       
 (กรณียมืเงนิทดรองจ่ายในการไปราชการใหร้ะบุในเอกสารดว้ยว่าใชห้น้ีเงนิยมืของผูใ้ด) 

 
 
 
 

           บุคลากรจัดทําแบบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

- โดยกรอกแบบฟอร์มและแนบ
หลักฐานให้ ถูกต้องครบถ้วน 

  

จัดส่งเจ้าหน้าท่ีงานธุรการ/งานการเงิน    เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบเบิกค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินทําการป้อนข้อมูลในระบบ
บัญชี 3 มิติ /พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกจ่าย/ใบ

ตรวจรับ/ใบสําคัญรบัเงิน 
 

แนบเอกสาร ดังน้ี 

1. บันทึกขออนุญาตไปราชการ  

2.  โครงการพานักศึกษาไปศึกษาดูงาน  ซึ่งได้รับ 

    อนุมัติแล้ว 
3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       
    และแบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่าย   
    ในการเดินทางไปราชการ(แบบขวาง) แนบใบ  
    รายชื่อนักศึกษาพร้อมลายเซ็น  
4. ใบขอใช้รถยนต์ ของทางราชการ (บิลนํ้ามัน 

    กรณี ใช้รถราชการระบุหมายเลขทะเบียนรถ  
    ค่าทางด่วน (ถ้ามี)  หรือกรณีเช่าเหมารถ    
    แนบใบสําคัญรับเงิน  สําเนาบัตรประชาชน   
    สําเนาทะเบียนรถ บิลนํ้ามัน (ตามระเบียบ) 
5. ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก  
    (ไมส่ามารถเบกิเหมาจ่ายได้) 

เจ้าหน้าท่ีการเงินส่งเรื่องคืนเจ้าของเรื่อง  
ผู้ขออนุมัติเบิกเงินเซ็นชื่อในแบบเบิกค่าใช้จ่ายฯ 

แล้วส่งเรื่องกลับคืน เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
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การยืมเงินจากฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานหรือไปราชการ 
 

1. ดําเนินการส่งเรื่องสัญญายืมเงินพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ท่ีฝ่ายการเงินคณะ เจ้าหน้าท่ีคณะจะ
ดําเนินการตัดยอดเงินยืมในระบบ ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยจะจ่ายเช็คเงินยืมให้ก่อน 7 วัน หรือตาม
ความเหมาะสม (กรณีท่ีผู้ยืมเงินจะยืมเงินจัดโครงการต่างๆ จะยืมเงินท้ังโครงการ ไม่ว่าจะเป็นค่าวัสดุ 
ค่าเช่ารถ ค่าเช่าเรือ ค่าเช่าห้องประชุม จะต้องดําเนินการทําเรื่องซื้อจ้างให้เสร็จก่อน ถึงจะยืมเงินได้ 
โดยต้องสําเนาแนบเรื่องยืม (หากยืมค่าวิทยากรให้แนบหนังสือเชิญวิทยากรหรือคําส่ังแต่งต้ังเป็น
วิทยากรด้วย) โครงการพร้อมกําหนดการ) กรณียืมไปราชการ ต้องแนบต้นเรื่อง  กําหนดการ หาก
สถานท่ีอบรมมีการเล้ียงอาหารจะต้องหักออกก่อนยืมเงินด้วย 

2. พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ยืมเงินได้ไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าโครงการใดจะยืมมากกว่า
ท่ีกําหนด ต้องให้ข้าราชการลงช่ือคํ้าประกันจํานวน 1 คน 

3. ผู้ยืมเงินจะต้องทําเรื่องเบิกเพื่อชดใช้เงินยืมโดยเร็ว กรณีอบรม ภายใน 30 วัน หลังดําเนินการเสร็จส้ิน 
กรณีไปราชการ ภายใน 15 วัน หลังวันเดินทางกลับ 

4. กรณีผู้ยืมค้างเงินยืม จะมีหนังสือทวงถาม จํานวน 1 ครั้ง ถ้ายังไม่ดําเนินการ ฝ่ายการเงิน
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการหักเงินเดือนเพื่อชดใช้หนี้เงินยืมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 

5. กรณีทําเรื่องเบิกจ่ายเพื่อใช้หนี้เงินยืม ให้ระบุเลขท่ีสัญญายืมเงิน ช่ือผู้ยืม และจํานวนเงิน หรือแนบ
สําเนายืมเงิน 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพการจัดการความรู้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
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บรรยากาศการประชุมเสวนาการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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บรรยากาศการประชุมเสวนาการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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ประมวลภาพการจัดการความรู้ 

ด้านการวิจัย 
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การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพแ์ละน าเสนอ 
 

 
วิทยากร: ผศ.ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ ผศ.ดร.กันยา อนุกูลธนากร และ ผศ.ดร.นงเยาว์ ในอรุณ  
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การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย 
 

 
 

บรรยากาศการประชุมเสวนาการจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิจัย  

โดย อาจารย์ยุภาวดี ส าราญฤทธิ์ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
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ประมวลภาพการจัดการความรู้ 

ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 
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วิทยากร: เจ้าหน้าที่การเงินคณะ คุณวัชรี  ไหมทอง (ซ้าย) และ คุณชนิตร์นันท์  กุลนาพันธ ์(ขวา) 
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บรรยากาศการประชุมเสวนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 
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บรรยากาศการประชุมเสวนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 
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บรรยากาศการประชุมเสวนาการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบการบริหาร 
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