เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้
“เทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5”
โดย คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ปีการศึกษา 2560
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บทนำ
โดยที่คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยพำยัพ ได้จัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษำมีควำมรู้ทำง
วิชำกำรด้ำนกฎหมำย ซึ่งมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศำสตรบัณฑิต (Bachelor of
law program) (LL.B.) และหลักสูตรนิติศำสตรมหำบัณฑิต (Master of Laws Program) (LL.M)
ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกฎหมำยต้องมี แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนเทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
เพื่อพัฒนำผลงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนที่ประสิทธิภำพ คุณภำพและเกิดประโยชน์ และยังให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้กระบวนกำรวิจัยในวิชำต่ำงด้ำนกฎหมำย ที่ไม่ใช่วิชำที่สอน ย่อมมีส่วนเสริมให้ผู้เรียน สำมำรถพัฒนำ
ควำมคิด ใช้ควำมคิดเชิงเหตุผล วิเครำะห์ วิจำรณ์ สังเครำะห์ เกิดกำรเรียนรู้ ถึงปัญหำกฎหมำยที่กระทบต่อสิทธิ
หรือเป็นอุปสรรคต่อหน้ำที่ของประชำชนบำงมิติทำงสังคม เพื่อเป็นเทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
ในกำรนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรที่มีประสิทธิภำพเพื่อพัฒนำขีดควำมสำมำรถและเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป้ำประสงค์ที่ 2.1 ระบบบริหำรจัดกำร
มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล กลยุทธิ์ที่ 2.1.3 พัฒนำ
ระบบและกลไกบริหำรงำนบุคคลเพื่อบริหำรอัตรำกำลังคน กำรจัดกำร และพัฒนำขีดควำมสำมำรถเชิงสมรรถนะ
ของบุ ค ลำกรและผู้ น ำทุ ก ระดับ ให้ ส ำมำรถปฏิ บัติ ง ำนได้อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ คณะนิ ติศ ำสตร์ ตระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้เนื่องจำกเป็นเครื่องมือในกำรจัดระบบองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคล และควำมรู้ที่จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนมำบันทึกในรูปแบบของ
เอกสำร เพื่อ ให้ ทุก คนสำมำรถเข้ำ ถึงองค์ ควำมรู้ ได้ และพัฒ นำไปสู่ องค์กรแห่ งกำรเรีย นรู้ โดยเฉพำะในปี
กำรศึกษำ 2559 นี้ คณะนิติศำสตร์ได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ฝ่ำยงำนจัดกำรควำมรู้
ได้ให้ควำมรู้ ด้ำนวิธีก ำรดำเนินงำนกำรแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ที่ถูกต้อง สำมำรถนำไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุตำม
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ ตำมหัวข้อควำมรู้ที่ระบุไว้ตั้งแต่ต้น
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แรงบันดำลใจ/สถำนกำรณ์ปัญหำ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ระบุหัวข้อองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการเรียนการสอน
เทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5 โดยมาจากคณะกรรมการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ประจาปี 2560 ได้
ร่วมกันประชุมกับคณาจารย์ คณะนิติศาสตร์ทั้งหมด เพื่อร่วมกันเลือกองค์ความรู้จากอาจารย์ที่ มีประสบการณ์
ด้านเทคนิคแนวทางการเขียนมคอ. 5 เนื่องจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีความเห็นว่าองค์ความรู้นี้มี
ความสาคัญมาก เพราะเห็นว่าการจะพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพและเกิดประโยชน์ ได้นั้น
นอกจากการได้เพิ่มพูนความรู้ใหม่ ค้นพบกฎหรือทฤษฎีตลอดจนการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
และการทางานแล้ว สามารถนามาบูรณาการในการเรียนการสอนได้ ก็จะทาให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาความคิด ใช้
ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยในวิชาต่ าง ๆ ที่ไม่ใช่วิชาที่สอน
แต่เพียงอย่างเดียว
ด้วยเหตุนี้การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5” จึงเป็นการประมวล
ความรู้และประสบการณ์จ ากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ เทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5 มาเป็นแนวทางให้
อาจารย์ภายในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ มีความสนใจในการเขียน มคอ.5 ในการเรียนการสอนแต่
ขาดประสบการณ์ได้เรียนรู้ โดยเฉพาะรายวิชาที่เปิดใหม่
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (ตำมหัวเรื่อง)
แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอน เทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
กำรบูรณำแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดใี นกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนแต่ขำด
ประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนกำรเขียน มคอ.5 ในปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ

กิจกรรม

1

กำรประชุม
คณะกรรมกำรจัดทำ
แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้คณะ
นิติศำสตร์เพื่อระดม
ควำมคิดในกำร
คัดเลือกหัวข้อที่
สำคัญในกำรจัดจำ
แผนกำรจัดกำร
ควำมรู้ซึ่งได้แก่
“เทคนิคแนวทำง
กำรเขียน มคอ.5”
ค้นหำผู้มีทักษะ
แนวปฏิบัติที่ดีดำ้ น
เทคนิคแนวทำงกำร
เขียน มคอ.5 ซึ่ง
คณะกรรมกำรได้
เสนอ ผศ.ดร.
สัญลักข์ ปัญวัฒน
ลิขิต และ ดร.
สุชำดำ รัตนพิบลู ย์
ที่มีประสบกำรณ์ใน
ด้ำนกำรเรียนกำร
สอน เพื่อหำแนว
ปฏิบัติที่ดดี ้ำน

2

ระยะเวลำ

ตัวชี้วัด

เป้ำหมำย

20
คณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้อย
กันยำยน มีส่วนร่วมใน
ร้อยละ 80
2560 กำรกำหนด
ของ
ประเด็นควำมรู้ คณะกรรมกำร
ที่สอดคล้องกับ จัดทำแผนกำร
เป้ำหมำยที่
จัดกำรควำมรู้
กำหนด
คณะ
นิติศำสตร์
ทั้งหมด

-17
มกรำคม
2561
- 19 ,21
,27
กุมภำพัน
ธ์ 2561

จัดกิจกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้
จำนวน 4 ครั้ง
โดยให้ผศ.ดร.
สัญลักข์
ปัญวัฒนลิขิต
เป็นประธำน
กลุ่ม และให้
คณำจำรย์ที่มี
ควำมสนใจเข้ำ
ร่วมกิจกรรม
เพื่อให้ได้องค์
ควำมรูส้ ำหรับ

อย่ำงน้อย 5
คน ขึ้นไปและ
ทุกคนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
ได้เสนอ
ควำมรู้และได้
แสดงควำม
คิดเห็นทุก
กิจกรรมทีไ่ ด้
จัดขึ้น

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมำณ
คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนิติศำสตร์

-

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำม
รู้คณะนิติศำสตร์

สถำนะ

บุคลำกร
ในคณะ
นิติศำสต
ร์มีส่วน
ร่วมใน
กำรแลก
เปลี่ยน
เรียนรู้
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอน เทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
กำรบูรณำแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดใี นกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนแต่ขำด
ประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนกำรเขียน มคอ.5 ในปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลำ

ตัวชี้วัด
เทคนิคแนว
ทำงกำรเขียน
มคอ.5

เป้ำหมำย

งบ
ประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

สถำนะ
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอน เทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
กำรบูรณำแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนแต่ขำด
ประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนกำรเขียน มคอ.5 ในปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ
3

4

5

เลขำนุกำรของ
27
กลุ่มสรุปควำมรู้ กุมภำพันธ์
ตำมประเด็น
2561
และจัด
หมวดหมู่
ควำมรู้จำก
กิจกรรม
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้
กำรประมวล
26-30
และกลั่นกรอง
มีนำคม
ควำมรู้
2561
พิจำรณำเนื้อหำ
ควำมถูกต้อง
ขององค์ควำมรู้
โดยผู้เชี่ยวชำญ
และจัดทำเป็น
เล่มควำมรู้
กำรเข้ำถึง
23-27
ควำมรู้นำองค์
เมษำยน
ควำมรู้
2561
ประชำสัมพันธ์
ให้บุคลำกร
ภำยในคณะ
รับทรำบ

เอกสำรสรุป
ควำมรู้ตำม
ประเด็น
ควำมรู้

มีกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
บน
ฐำนควำมรู้
ของ
มหำวิทยำลัย
แจ้งในที่
ประชุมคณะ
เพื่อให้
บุคลำกร
รับทรำบ

ได้เอกสำร
ควำมรู้
ครบถ้วน
ตำม
ประเด็นที่
กำหนด

-

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนิติศำสตร์

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนิติศำสตร์

1 เล่ม

-

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนิติศำสตร์

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนิติศำสตร์

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนิติศำสตร์

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนิติศำสตร์

ภำยใน
1สัปดำห์
หลังจำกได้
เล่มควำมรู้
ฉบับ
สมบูรณ์มี
วำระแจ้ง
ให้
บุคลำกร
ได้รับ

8

แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอน เทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
กำรบูรณำแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนแต่ขำด
ประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนกำรเขียน มคอ.5 ในปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สถำนะ
ทรำบถึง
ช่องทำงใน
กำรเข้ำถึง
ควำมรู้

แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอน เทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
กำรบูรณำแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนแต่ขำด
ประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนกำรเขียน มคอ.5 ในปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ
กิจกรรม
6 กำรแบ่งปัน
แลกเปลีย่ นควำมรู้
จัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ภำยในคณะวิชำ

ระยะเวลำ
ตัวชี้วัด
30
มีกิจกรรม
เมษำยน แลกเปลีย่ น
2561 เรีนนรู้ให้กับ
บุคลำกร
ภำยในคณะ
โดยเป็นวำระ
หนึ่งในกำร
ประชุม
คณำจำรย์
โดยให้
เลขำนุกำรที

เป้ำหมำย งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
คณำจำรย์
คณะกรรมกำร
ได้รับ
จัดทำแผนกำร
ควำมรู้จำก
จัดกำรควำมรู้
กำรจัด
คณะนิติศำสตร์
กิจกรรม
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้
อย่ำงน้อย
1 ครั้ง

สถำนะ
คณำจำรย์
คณะ
นิติศำสตร์
และ
คณะกรรม
กำรจัดทำ
แผนกำร
จัดกำร
ควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์
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แบบฟอร์ม 3 – แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วนงำน : คณะนิติศำสตร์
ขอบเขต KM : แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรเรียนกำรสอน เทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
เป้ำหมำย KM (Desired State) : อำจำรย์ของคณะฯ สำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในกำร
กำรบูรณำแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. อำจำรย์ประจำสำมำรถนำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
2. อำจำรย์ประจำที่มีควำมสนใจและหำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนแต่ขำด
ประสบกำรณ์ กำรบูรณำกำรเรียนกำรสอนกำรเขียน มคอ.5 ในปีกำรศึกษำ 2560
ลำดับ

กิจกรรม
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กำรนำองค์ควำมรู้
ด้ำนแนวปฏิบัติทดี่ ี
ด้ำนกำรบูรณำกำร
งำนวิจัยเข้ำกับกำร
เรียนกำรสอน เพือ่
มำปรับใช้ไปใช้และ
ประโยชน์ในกำร
เรียนกำรสอน

ระยะเวลำ

ตัวชี้วัด
เป้ำหมำย
ประชุมร่วมกับ
ประธำนของ
แต่ละกลุ่มร่วม
กำรบรรยำย
ควำมรู้ที่ได้รับ
ให้คณำจำรย์
ทุกท่ำนฟัง
1 ภำค จำนวน
อย่ำงน้อย
กำรศึกษำ อำจำรย์ที่ได้ 1 คน
นำทักษะ
ควำมรู้
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติที่ดดี ้ำน
กำรบูรณำกำร
งำนวิจัยเข้ำกับ
กำรเรียนกำร
สอน

งบประมำณ

-

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมกำร
จัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้
คณะนิติศำสตร์

สถำนะ

คณำจำรย์
คณะ
นิติศำสตร์
และ
คณะกรรม
กำรจัดทำ
แผนกำร
จัดกำร
ควำมรู้
คณะ
นิติศำสตร์
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คณะผู้ร่วมดาเนินการ
1.

ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต

2.

ผศ.ดร.เขตไท ลังการ์พินธุ์

3.

ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์

4.

ดร. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

5.

ผศ.ชุติพงษ์ สมทรัพย์

6.

ผศ.กษมา เดชรักษา

7.

อาจารย์ธนะ เนตรศุภลักษณ์

8.

อาจารย์อธิป จันทนโรจน์

9.

อาจารย์นันท์มนัส จันทราศัพท์

10.

อาจารย์กษมา เดชรักษา

11.

อาจารย์วัชรพล คนเที่ยง

12.

อาจารย์สุรชัย เดชพงษ์

13.

อาจารย์ธนัญชัย ทิพยมณฑล

14.

อาจารย์จักรพันธ์ โอฬาริกชาติ

15.

อาจารย์นวกาล สิรารุจานนท์

16.

อาจารย์ปารินุช บริสุทธิ์ศรี

17.

อาจารย์นิษณา เตชาวงศ์
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การถอดบทเรียนและสังเคราะห์ความรู้

ประเด็นที่ 1 : กำรบูรณำกำรให้รู้จักแนวทำงกำรเขียน มคอ.5” และประโยชน์จำกกำรเขียน
มคอ.5 ใช้ในกำรเรียนกำรสอน (วันที่17 มกรำคม 2561 เวลำ 15.00-17.00 น.)
ประเด็นที่ 2 : ประสบกำรณ์ในกำรบูรณำกำรในกำรเขียน มคอ.5” เข้ำกับกำรเรียนกำรสอน
ที่สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง (วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 15.00-17.00 น.)
ประเด็นที่ 3 : วิธีกำรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนเทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
(วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 9.00-12.00 น.)
ประเด็นที่ 4 : อภิปรำยแนวปฏิบัติที่ดีด้ำนด้ำนเทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
(วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2561 เวลำ 15.00-17.00 น.)
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ประเด็นที่ 1 : การบูรณาการให้รู้จักแนวทางการเขียน มคอ.5” และประโยชน์จากการเขียน มคอ.5 ใช้ในการ
เรียนการสอน (วันที่17 มกราคม 2561 เวลา 15.00-17.00 น.)
 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีการศึกษา 2560
ในประเด็นการเขียน มคอ.5 ซึ่งอาจารย์คณะนิติศาสตร์ บางท่านมีประสบการณ์ในการเขียนรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา บางท่านยังไม่มีประสบการณ์ในการเขียน มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา

เล่าเรื่อง ผศ.กษมา เดชรักษา
สรุปประเด็น ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในการจัดทามคอ.5 ควรสอดคล้องกับ มคอ.3 ซึ่งงโดยส่วนตัว
นั้นมีหลักการเขียนดังนี้
- รายงานว่าได้จัดการเรียนการสอนการวัดผลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมคอ.3 หรือไม่
- มีปัญหาใดที่ทาให้สอนตามแผนไม่ได้
- นักศึกษามีผลการเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
- มีข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ไขในการดาเนินการสอนครั้งต่อไป
เล่าเรื่อง อ.นันท์มนัส จันทราศัพท์
สรุปประเด็น แนวทางการเขียน มคอ.5” และประโยชน์จากการเขียน มคอ.5 ควรเริ่มต้นจากการ
เข้าใจความหมาย ของรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หมายถึง รายงานผลการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา

 เล่าเรื่อง อ.ธนัญชัย ทิพยมณฑล
สรุปประเด็น ขออนุญาตเพิ่มเติมในประโยชน์จากการเขียน มคอ.5 ซึ่งส่วนตัวเห็นว่ารายงาน
เกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงรายวิชา ซึ่งควรเขียนลงไปใน
มคอ. 5 ด้วย ดังนี้
- ไดดาเนินการสอนเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม มีปญหาใดที่ทาใหสอน
ตามแผนไมได
- จานวนนักศึกษา(หลังเพิ่มถอน)
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- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
- ขอเสนอแนะสาหรับการแกไขในการดาเนินการสอนครั้งตอไป
 เล่าเรื่อง อ.อธิป จันทโรจน์
สรุปประเด็น อย่างไรก็ตามการจัดทามคอ. ควรคานึงถึงระยะเวลาในการจัดทาด้วย อย่างเช่น KPI ใน
มคอ.2 : กาหนดใหจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชาใหเสร็จ เป็นต้น ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นภาค
การศึกษา
สรุปประเด็นจากคณาจารย์
การบูรณาการให้รู้จักแนวทางการเขียน มคอ.5” และประโยชน์จากการเขียน มคอ.5 ใช้ในการเรียนการ
สอน โดยใช้ประโยชน์การทามคอ. 5 ที่เกี่ยวข้องกับนั้น ส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ ตามความรู้ ความชานาญ
ในแต่ละด้านของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ควรศึกษา และต้องทามคอ.5 ให้เสร็จเมื่อไหล่
นั้น ตาม KPI ใน มคอ.2 : กาหนดใหจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชาใหเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นภาค
การศึกษา ในการจัดทามคอ.5 สอดคล้องกับ มคอ.3 มีหลักการเขียนดังนี้ รายงานว่าได้จัดการเรียนการสอนการ
วัดผลเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมคอ.3 หรือไม่ มีปัญหาใดที่ทาให้สอนตามแผนไม่ได้ นักศึกษามีผลการเรียนเป็น
อย่างไรบ้าง และมีข้อเสนอแนะสาหรับการแก้ไขในการดาเนินการสอนครั้งต่อไป

ประเด็นที่ 2 : ประสบการณ์ในการบูรณาการในการเขียน มคอ.5 เข้ากับการเรียนการสอน
ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง (วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00-17.00 น.)

เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น ประสบการณ์ในการบูรณาการในการเขียน มคอ.5 กาหนดใหจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6
ทุกรายวิชาใหเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นภาคการศึกษา ต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ มคอ.3 สู่การจัดทา
มคอ.5 การลงข้อมูลใน มคอ.5 เพราะการเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping
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 เล่าเรื่อง อ.อธิป จันทโรจน์
สรุปประเด็น ประสบการณ์ในการบูรณาการในการเขียน มคอ.5” เข้ากับการเรียนการสอนที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้จริง คณาจารย์ได้จัดทามคอ.5 ทุกรายวิชาใหเสร็จภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นภาคการศึกษา
แต่ก็มีบางท่านถูกและบางท่านผิด ยังต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ที่ถูกต้องในการจัดทามคอ.5
เล่าเรื่อง อ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
สรุปประเด็น ในความเห็น เห็นว่าประสบการณ์ในการบูรณาการในการเขียน มคอ.5 เข้ากับการ
เรียนการสอนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ตนเองยังไม่ความชานาญ ประสบการณ์ในการเขียน มคอ.5
 เล่าเรื่อง อ. สุรชัย เดชพงษ์
สรุปประเด็น การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping พบว่า
การกาหนดจุดเน้นใน Curriculum Mapping และยึดเป็นแนวทางในการจัดทามคอ.3 จะส่งผลให้ การเขียน
รายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชาถูกต้อง และนาไปสู่การหาแนวทางการทวนผลสัมฤทธิ์ได้ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอน
ยังต้องแต่ละวิชาต้องทบทวนจุดเน้นที่เหมาะสมสาหรับวิชา เพื่อให้การเรียนมคอ.3 และ มคอ.5 ถูกต้อง

สรุปประเด็นจากคณาจารย์
ประสบการณ์ในการบูรณาการในการเขียน มคอ.5 เข้ากับการเรียนการสอนที่สามารถนาไปประยุกต์
ได้จริงภายในคณะนิติศาสตร์ เนื่องจากเป็นสิ่งที่ท้าทายในการผลักดันให้บรรลุผลสาเร็จตามเกณฑ์การสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจในการเสวนาในหัวข้อ “การเขียนมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum
Mapping” ของคณะนิติศาสตร์
ความเชื่อมโยงของ มคอ 3 มคอ.5 กับ คุณภาพการศึกษา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญการใช้ความรู้จากการวิจัยหรือการจัดการความรู้ (KM) มาใช้ในการเรียนการสอน การบูรณาการการ
ให้บริการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอน การบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียน
การสอน
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ประเด็นที่ 3 : วิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5
 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5
เกี่ยวกับหลักการจัดทามคอ.5 (รายงานผลการดาเนินงานของกระบวนวิชา) เป็นการรายงานผลการสอนของ
อาจารย์ในภาพรวม มีการวิเคราะห์ผลการสอน พร้อมทั้งมีการหาแนวทางปรับปรุงการสอนในคราวต่อไป
ประกอบด้วย
- ข้อมูลทั่วไป
- การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
- สรุปการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชา
- ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
- การประเมินรายวิชา
- แผนการปรับปรุง
 เล่าเรื่อง อ.ดร. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
สรุปประเด็น ควรกาหนดวิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดี แนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคนิคแนวทางการเขียน
มคอ.5 เกี่ยวกับหลักการจัดทามคอ.5 (รายงานผลการดาเนินงานของกระบวนวิชา)
 เล่าเรื่อง อ.อธิป จันทโรจน์
สรุปประเด็น กาหนดวิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคนิคแนวทางการเขียน
มคอ.5 หลักการจัดทา มคอ.5 (รายงานผลการดาเนินงานของกระบวนวิชา) เป็นการรายงานผลการสอนของ
อาจารย์ในภาพรวม มีการวิเคราะห์ผลการสอน ในครั้งนี้ได้ให้คณาจารย์จัดเตรียมเอาโน๊ตบุ๊ค พร้อมกับลง
แบบฟอร์มการรายงานการจัดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และแบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) ซึ่งจะได้รับความรู้จากอาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์
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 เล่าเรื่อง อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตนพิบูลย์
สรุปประเด็น วิธีการเพื่อ แนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5 หลักการจัดทา มคอ.5
(รายงานผลการดาเนินงานของกระบวนวิชา) ความเชื่อมโยงของการจัดรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) เกี่ยวกับหลักการจัดทามคอ.5 (รายงานผลการดาเนินงานของ
กระบวนวิชา) เป็นการรายงานผลการสอนของอาจารย์ในภาพรวม มีการวิเคราะห์ผลการสอน พร้อมทั้งมีการหา
แนวทางปรับปรุงการสอนในคราวต่อไป
ประกอบด้วย
-

ข้อมูลทั่วไป

-

การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน

-

สรุปการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชา

-

ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ

-

การประเมินรายวิชา

-

แผนการปรับปรุง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต่างจากแผนการสอนหาก
มีความแตกต่างเกิน 25%
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน(ถ้ามี)
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียด ของรายวิชา
4. ข้อเสนอการดาเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
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หมวดที่ 3 สรุปการจัดการเรียนการสอนของกระบวนวิชา
1. จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมด กาหนดการเพิ่มถอน)
2. จานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ระบุจานวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน
5. ปัจจัยที่ทาให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอานวยความสะดวก ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน(ถ้ามี) และผลกระทบ
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) และ ผลกระทบต่อ
ผล การเรียนรู้ของ นักศึกษา
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.2
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น ระบุข้อวิพากษ์ทั้งที่เป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1
หมวด 6 แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอใน
รายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
2. การดาเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
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3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป ระบุข้อเสนอพร้อมกาหนดเวลาที่
ควรแล้วเสร็จและผู้รับผิดชอบ
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สรุปประเด็นจากคณาจารย์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการการจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นการอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อวิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5 เพราะในการเขียน
มคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุชาดา รัตน
พิบูลย์ เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่คณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้
1.หัวข้อองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5 การเขียนมคอ.3 และมคอ.5
เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping
2.ประเด็นปัญหา การจัดทามคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping มีวิธีการ
อย่างไร
3.แนวทางการศึกษา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคนิคแนวทางการเขียน
มคอ.5 การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping พบว่า การกาหนดจุดเน้นใน
Curriculum Mapping และยึดเป็นแนวทางในการจัดทามคอ.3 จะส่งผลให้ การเขียนรายงานผลการเรียนแต่ละ
รายวิชาถูกต้อง และนาไปสู่การหาแนวทางการทวนผลสัมฤทธิ์ได้

ประเด็นที่ 4 : อภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีด้านด้านเทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5
 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์
สรุปประเด็น คิดว่าน่าจะจุดประกายอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีด้านด้านเทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.
5 ให้ถูกต้อง ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2 นี้ก็ได้มีการจัดทา มคอ. 5 เป็นที่เรียบร้อย
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 เล่าเรื่อง ผศ.ดร. สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต
สรุปประเด็น จากประสบการณ์ต่าง ๆ เทคนิคเหล่านี้จะยังประโยชน์ให้แก่คณาจารย์ทุกท่าน ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ และหวังว่าจะก่อให้เกิดประกายความคิดใหม่ๆ แก่คณาจารณ์ทุกท่านได้
 เล่าเรื่อง ผศ.กษมา เดชรักษา
สรุปประเด็น มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านเทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5 และหวังว่าคณะเราจะจัดอยู่เรื่อย ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นคณาจารย์ในการ
เรียนการสอน และจากการ km ในครั้งนี้ ทาให้ในภาคการศึกษาที่ 2 นี้ ได้จัดทา มคอ. 5 ได้ตรงตามเป้าหมาย
 เเล่าเรื่อง ผศ.ชุติพงศ์ สมทรัพย์
สรุปประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการบอกเล่าประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ ย่อมจะ
ก่อให้เกิดผลดี และพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ ให้มีผลงานวิชาการมากขึ้น ซึ่งก็ได้จัดทามคอ. 5 ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น
จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผ่านมา
 เล่าเรื่อง อ.นันท์มนัส จันทราศัพท์
สรุปประเด็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ จากการได้รับถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ของอาจารย์แต่ละ
ท่าน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบูรณาการเรียนการสอนในการจัดทามคอ. และนาไปสู่การหาแนวทางการทวน
ผลสัมฤทธิ์ได้ ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2 นี้ก็ได้มีการจัดทา มคอ. 5 เป็นที่เรียบร้อย
 เล่าเรื่อง อ. ธนัญชัย ทิพยมณฑล
สรุปประเด็น จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้นึกถึงรายวิชาที่ตนเองได้ทาการสอนอย่างกฎหมายค้า
ประกันอยู่ในช่วงการสอนในปีการศึกษา 2/2560 การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum
Mapping พบว่า การกาหนดจุดเน้นใน Curriculum Mapping และยึดเป็นแนวทางในการจัดทามคอ.3 จะส่งผล
ให้ การเขียนรายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชาที่ถูกต้อง และนาไปสู่การหาแนวทางการทวนผลสัมฤทธิ์ได้ ได้รับ
ความรู้อย่างดียิ่ง ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2 นี้ก็ได้มีการจัดทา มคอ. 5 เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกัน
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 เล่าเรื่อง อ.ดร. ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง
สรุปประเด็น โดยส่วนตัวในการอภิปรายแนวปฏิบัติที่ดีการเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้อง
กับ Curriculum Mapping พบว่า การกาหนดจุดเน้นใน Curriculum Mapping รายวิชาที่ตนเองได้ทาการสอน
อย่างกฎหมายลักษณะพยาน LA 344 อยู่ในช่วงการสอนในปีการศึกษา 2/2560 และจากการkm ในครั้งนี้ ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 นี้ก็ได้มีการจัดทา มคอ. 5 ได้อย่างราบรื่น โดยไม่มีการแก้ไขเหมือนที่ผ่านมา
เล่าเรื่อง อ.วัชรพล คนเที่ยง
สรุปประเด็น อาจารย์ภายในคณะนิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการที่ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบูรณาการงานวิจัยเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งอาจารย์ นักศึกษา
 เล่าเรื่อง อ.จักรพันธ์ โอฬาริกชาติ
สรุปประเด็น สาหรับในปีการศึกษา 2560 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ มีสาระ น่าสนใจ วัตถุประสงค์
เพื่อการเรียนรู้การแบบสอดแทรกเหตุผล เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนต้องจัดการสอนแบบบูรณาการ
ซึ่งก็ได้จัดทามคอ. 5 ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น จากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผ่านมา

 เล่าเรื่อง อ. สุรชัย เดชพงษ์
สรุปประเด็น จากประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ การเขียนมคอ.3 และมคอ.5
เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping พบว่า การกาหนดจุดเน้นใน Curriculum Mapping และยึดเป็น
แนวทางในการจัดทามคอ.3 จะส่งผลให้ การเขียนรายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชาที่ถูกต้อง และนาไปสู่การหา
แนวทางการทวนผลสัมฤทธิ์ได้ ได้รับความรู้อย่างดี ซึง่ จากการ KM ทาให้จัดทามคอ. 5 ได้อย่างเข้าใจเจตนารมณ์
ของการทา มคอ. 5 ได้เป็นที่เรียบร้อย
สรุปประเด็นจากคณาจารย์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากการบอกเล่าประสบการณ์ และเทคนิคต่าง ๆ จากอาจารย์คณะนิติศาสตร์
ผู้มีประสบการณ์ย่อมจะก่อให้เกิดผลดี และอาจก่อให้เกิดการพัฒนา และจุดประกายความคิดในการอภิปรายแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping หรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์อยู่
ก่อนแล้ว เพื่อก่อให้เกิดกระบวน แนวปฏิบัติที่ดีของคณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมอภิปราย
สามารถจัดทา มคอ.5 โดยการนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการการบูรณาแนวทางการเขียน มคอ.5
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สรุปความรู้ที่ได้
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผลาการจัดการเรียนสอนของ
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ
วา ไดดาเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไมและหากไม
เปนไปตามแผนที่วางไวตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ดังกลาวในครั้งตอไป
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาใน
ดานการบริหารจัดการและสิ่งอาานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/
หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอ
แนะ ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
การอบรมให้แก่คณาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปผลการเรียนรู้ได้ดังนี้
1.หัวข้อองค์ความรู้“การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping”
2.ประเด็นปัญหาการจัดทามคอ.3 และ มคอ.5 เพื่อให้สอดคล้องกับ Curriculum Mapping มีวิธีการ
อย่างไร
3.แนวทางการศึกษาจากการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การเขียนมคอ.3 และมคอ.5 เพื่อให้
สอดคล้องกับ Curriculum Mapping” พบว่า การกาหนดจุดเน้นใน Curriculum Mapping และยึดเป็น
แนวทางในการจัดทามคอ.3 จะส่งผลให้ การเขียนรายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชาถูกต้อง และนาไปสู่การหา
แนวทางการทวนผลสัมฤทธิ์ได้
ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนยังต้องแต่ละวิชาต้องทบทวนจุดเน้นที่เหมาะสมสาหรับวิชา เพื่อให้การเรียนมคอ.3
และ มคอ.5 ถูกต้อง
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ภาคผนวก
 รูปภาพประกอบ

บรรยากาศกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 4

เรียนรู้ทำควำมเข้ำใจใน km
เทคนิคแนวทำงกำรเขียน มคอ.5
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วิธีการเพื่อเป็นแนวปฏิบตั ิที่ดีด้าน
เทคนิคแนวทางการเขียน มคอ.5

