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บทที่ 1  

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ  

 ฝ่ายบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจหลักในการบริการวิชาการเพื่อ

สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดการศกึษาของสถาบัน โดยมีงานหลัก ได้แก่ 

งานบริหารงานทั่วไป, งานหลักสูตรและแผนการสอน, งานทะเบียนและระบบข้อมูล, งานเพื่อสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ  และงานที่ได้รับ

มอบหมายอื่น  

 ภารกิจและหน้าที่ของข้าพเจ้าในฝ่ายบริการการศึกษาสังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีภารกิจ

ดังนี้ 

 1. งานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอน, การจัดการเอกสารประกัน

คุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ, การจัดท าคู่มืออาจารย์พิเศษ, การควบคุมตารางการใช้ห้องเรียน, การ

จัดท าใบลงเวลาปฏิบัติงานสอนอาจารย์พิ เศษ-หรือเกิน 12 ชม./ภาคพิเศษ และการจัดประชุม

คณะกรรมการวชิาการประจ าคณะ/ประชุมทั่วไปฝา่ยวิชาการ 

 2. งานหลักสูตรและการสอน ได้แก่ การเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 7, การเทียบรายวิชาและโอนหน่วย

กิต, การเปลี่ยนรหัสรายวิชา, การขอเปิดรายวิชา 

 3. งานทะเบียนและประมวลผลข้อมูล ได้แก่ การเก็บรวบรวมค่าระดับคะแนน, การเพิ่ม,ถอน, 

ยกเลิกรายวิชาล่าช้า, การส่งเกรดผ่านระบบ Internet, การส่งแก้ค่าระดับคะแนน I Internet, การขอส่ง

ระดับคะแนนล่าช้า, การขอคืนสภาพนักศึกษา-การขอลงทะเบียนเรียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า, การ

ขอแก้ไขผลการเรียน, การส่งค่าระดับคะแนนผ่านระบบออนไลน์ล่าช้า, การสรุปคะแนนประเมินอาจารย์ 

ทั้งสาขา-คณะ และคืนเงนิค่าเทอมนักศึกษา 

 4. งานการรับเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ การรับสมัครนักศึกษา, การจัดสอบสัมภาษณ์-ปฏิบัติ และการ

จัดสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ กรณีมหาวิทยาลัยรับสมัคร 

 5. งานที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ รายงานและติดตามโครงงาน Agenda ประจ าเดือน โครงการ

พัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ และงานอื่นๆ  



 

 

 โดยปัญหาของการท างานในปัจจุบันคือการท างานที่ซ้ าซ้อนของแต่ฝ่าย เช่น การเก็บรวบรวม 

มคอ. 3-4 เนื่องจากว่าอาจารย์ผู้สอนต้องส่งเอกสารรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3 ) และรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) มายังฝ่ายวิชาการเพื่อจัดเก็บข้อมูลในทันตามประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก ากับดูแล ซึ่งตัวชี้วัด 5.4 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ข้อที่ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3 ) และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ( มคอ.4 ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา โดยทางฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีแนว

ทางการจัดเก็บรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 คือให้คณาจารย์ด าเนินการจัดรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 และส่งเอกสารทางระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-

Office) ก่อนเปิดภาคการศึกษา 15 วัน ซึ่งหลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนต้องอัพโหลดไฟล์รายละเอียดของ

รายวิชา ( มคอ.3 ) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ( มคอ.4 ) ลงเว็บไซต์เพื่อประเมินการ

ปฏิบัติราชการอกีครั้ง 

 ในการนี้ข้าพเจ้าจึงจัดท ากระบวนการจัดเก็บการเก็บรวบรวม มคอ. 3 – 4  เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  ซึ่งตัวชี้วัด 5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ  ข้อที่ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3 ) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ( มคอ.

4 ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

และเป็นไปตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งการด าเนินการทั้ง 2 เรื่องนี้สามารถด าเนินการได้

เพียงขั้นตอนเดียว โดยลดระยะเวลา/ขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน   

1.2 วัตถุประสงค์กำรจัดท ำคู่มือ  

 1) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตรวจและการจัดเก็บรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และลดขั้นตอนการตรวจสอบผลการอัพโหลดเว็บไซต์

ตามเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ช่วยลดข้อผดิพลาดในการปฏิบัติงาน และเป็นการถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการและผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้ตรงตามมาตรฐานที่ก าหนด 



 

 

 3) เพื่อให้บุคลากรที่มีความสนใจสามารถน าคู่มือการปฏิบัติงานนี้ไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานใน

หนา้ที่ที่รับผดิชอบของตนเองให้เกิดประโยชน์ตอ่ไป 

 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1) ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการตรวจและการจัดเก็บรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และลดขั้นตอนการตรวจสอบผลการอัพโหลดเว็บไซต์

ตามเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏิบัติราชการ 

 2) มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ท าให้การก าหนดหนา้ที่การงานชัดเจนไม่ซ้ าซ้อน ใช้ในการตดิตาม

ผลการปฏิบัติงาน ช่วยในการพัฒนาหรือปรับปรุงงานและออกแบบกระบวนงานใหม่  และมีมาตรฐานต่อ

บุคลากร ได้รับทราบภาระหนา้ที่ของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น ท าให้งา่ยต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

 3) ใช้เป็นคู่มอืในการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 4) มีแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆในการด าเนินงานของบุคลากรและผูเ้กี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

 1. ขอบเขตของงำน 

  ตรวจและการจัดเก็บรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกรายวิชาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 2. ขั้นตอน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  2.1 ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

  2.2 ท าบันทึกแจ้งสาขาวิชาให้อัพโหลด มคอ.3 - 4 ผา่นทางเว็บไซต์สว่นตัว 

  2.3 ฝ่ายวิชาการตรวจสอบ มคอ.3 - 4 ที่สาขาวิชาส่งมาตามรายวิชาที่เปิดสอนผ่านทาง

เว็บไซต์สว่นตัว 

  2.4 เก็บรวบรวม มคอ.3 - 4 ตามรายวิชาที่เปิดสอน โดยจัดเก็บเป็นไฟล์ 

  2.5 ท าบันทึกส่งกองบริการการศึกษาเพื่อประกอบการรับรองการรายงานผลการประกัน

คุณภาพศึกษาภายใน 

  2.6 ในกรณีที่ส่งไม่ตรงเวลาให้ท าบันทึกข้อความแจ้งสาขาวิชาอย่างตอ่เนื่อง 

 



 

 

1.5 นยิำมศัพท์เฉพำะ   

  คณะ หมายถึง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   สำขำวิชำ หมายถึง สาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละ

หลักสูตร 

   คณบดี หมายถึง คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือคณบดีที่นักศึกษาสังกัด 

ประธานศูนย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัย ที่นักศึกษาสังกัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่น

เทียบเท่าคณะซึ่งจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี ที่นักศกึษาสังกัด 

 

   รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร   หมายถึง รองคณบดีฝา่ยวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ก ากับดูแลฝ่ายบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   อำจำรย์ หมายถึง อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  กรอบมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำแห่งชำติ หมายถึง กรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิต

ให้มีคุณภาพ โดยแสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ 

ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรู้

ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ 

ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสใหเ้ทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่ง

เป็นการสง่เสริมการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 2 

โครงสร้ำง และหน้ำที่ควำมรับผดิชอบ 
 

 โครงสรา้งองค์กรเป็นระบบที่แสดงความสัมพันธ์ของงาน ความรับผดิชอบต่อ การรายงานและการ

ใช้อ านาจในการปฏิบัติงานของบุคคลและฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ  เพื่อให้ ๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

องค์การและบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ในที่สุด โครงสรา้งองค์การ การสั่งการ และการประสานงานใน

การท างานของพนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงสรา้งองค์กรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีรายละเอียดดังนี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1 โครงสร้ำงขององค์กร (Organization Chart) / โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 

 



 

 

2.2 โครงสร้ำงกำรบรหิำร (Administration Chart) / โครงสร้ำงของฝ่ำย 

 

     2.2.1 โครงสร้ำงกำรบรหิำร ของฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ 

 

 



 

 

 2.2.2 โครงสร้ำงของฝ่ำยบริกำรกำรศึกษำ 

 

 
 

 



 

 

2.3 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart) / โครงสร้ำงงำนของตนเอง JD  

 

 โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำนของนำงสำวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด 

 

 



 

 

2.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) 

2.4.1 กำรเก็บรวบรวม มคอ. 3-7

 



 

 

2.4.1 กำรตรวจสอบกำรอัพโหลด มคอ. 3-4 เว็บไซต์อำจำรย์ผู้สอน เพื่อใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร  



 

 

บทที่ 3 

หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัตงิำน 
 

3 หลักเกณฑ์วธิีกำรปฏิบัติงำน 

 3.1 กรอบมำตรฐำนคุณวุฒริะดับอุดมศกึษำแห่งชำติ 

  3.1.1 ควำมหมำยของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริะดับอุดมศกึษำแห่งชำติ 

         กรอบมำตรฐำนคุณวุฒริะดับอุดมศกึษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework 

for Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ

ประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่

ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิลักษณะ

ของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับเวลาที่ตอ้งใช้ การเปิดโอกาสใหเ้ทียบ

โอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้

ความมั่นใจในประสิทธิผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ

สถาบันอุดมศกึษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตใหบ้รรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  3.1.2  หลักกำรส ำคัญของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศกึษำแห่งชำติ 

   3.1.2.1 ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 

และที่แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ

อุดมศกึษา โดยมุ่งใหก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการนาแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน

ของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่า บัณฑิตจะ

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวังได้จรงิ 

           3.1.2.2  มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็น

มาตรฐานขั้นต่ าเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ

และมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ ก าหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน  หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่นๆที่



 

 

เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้น

อย่างสอดคล้องและสง่เสริมกันอย่างเป็นระบบ 

   3.1.2.3 มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ดาเนินการไว้แล้วเข้า

ด้วยกันและเชื่อมโยงเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ

ความหมายและความมมีาตรฐานในการจัดการศกึษาของคุณวุฒิหรอืปริญญาในระดับต่างๆ 

   3.1.2.4 มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็น

ที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ  เนื่องจากกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะช่วยก าหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  

โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง

หลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลติสุดท้ายของการจัดการศกึษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติ และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขดีความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 

  3.1.3 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

   3.1.3.1 เพื่อเป็นกลไกหรอืเครื่องมือในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศกึษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศกึษาไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนาไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

   3.1.3.2 เพื่อก าหนดเป้าหมายในการผลติบัณฑติให้ชัดเจนโดยก าหนดมาตรฐานผล

การเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ /ปริญญาของสาขา /สาขาวิชาต่างๆ  และเพื่อให้

สถาบันอุดมศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลัก และเป็นแนวทางในการ

วางแผน ปรับปรุเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธี

การสอนวิธีการเรยีนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมนิผลนักศึกษา 

   3.1.3.3 เพื่อเชื่อมโยงระดับต่างๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศกึษาให้เป็นระบบ เพื่อ

บุคคลจะได้มโีอกาสเพิ่มพูนความรูไ้ด้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชวีิต มีความ

ชัดเจนและโปร่งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้ 



 

 

   3.1.3.4 เพื่อช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกลไกใน

การประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ และใช้เป็นกรอบอ้างอิงสาหรับผู้ประเมินของการ

ประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑติ และการจัดการเรียนการสอน 

   3.1.3.5 เพื่อเป็นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและ

ความมั่น ใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผูป้กครอง ผูป้ระกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้ง

ในและตา่งประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะในการทา งาน รวมทั้ง คุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดว่าบัณฑติจะพึงมี 

   3 . 1 . 3 . 6  เ พื่ อป ระ โ ยชน์ ใ นการ เที ยบ เคี ย งมาตรฐ านคุณวุฒิ ร ะ หว่ า ง

สถาบันอุดมศึกษา ทั้ง ในและต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  การ

ลงทะเบียนข้ามสถาบัน และการรับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

   3.1.3.7 เพื่อให้มกีารกากับดูแลคุณภาพการผลติบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/

สาขาวิชา 

   3.1.3.8 เพื่อนาไปสู่การลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดา เนินการให้กับ

สถาบันอุดมศกึษาที่มคีวามเข้มแข็ง 

 3.1.4 โครงสร้ำงและองค์ประกอบของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒริะดับอุดมศกึษำแห่งชำติ 

   3.1.4.1 ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้น

ของระดับสติปัญญาที่ต้องการ และความซับซ้อนของการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติยังก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเข้าหลังจากส าเร็จการศึกษา

ขั้นพื้นฐานด้วย เพราะเป็นพืน้ฐานความรู้ ความสามารถที่ส าคัญในการศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษาคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาเริ่มตน้ที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3ปี) และสิน้สุดที่ระดับที่ 6 ปริญญาเอก ดังนี้ 

  ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี) 

  ระดับที่ 1 ปริญญาตรี 

  ระดับที่ 2 ประกาศนยีบัตรบัณฑติ 

  ระดับที่ 4 ปริญญาโท 

  ระดับที่ 5 ประกาศนยีบัตรบัณฑติช้ันสูง 



 

 
  ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 

  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การเข้าศึกษาต่อของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยู่กับคะแนนเฉลี่ยสะสม  

หรอืเงื่อนไขอื่นเพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจะมีโอกาสประสบความส าเร็จในการศกึษาระดับที่สูงขึ้น

และซับซ้อนยิ่งขึน้ 

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบ่งสายวิชาเป็น 2 สาย ได้แก่ สายวิชาการ เน้นศาสตร์บริสุทธิ์

ทางด้านศิลปศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ เป็น

หลักไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุ่งเน้นการศกึษาในลักษณะของศาสตร์

เชิงประยุกต์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะระดับสูงซึ่งจา เป็นต่อการประกอบอาชีพ และน าไปสู่การ

ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

  การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่ส าคัญทั้งในการทางานและการ

ด ารงชีพในชีวิตประจาวัน ส่วนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข้องกับความเข้าใจ การวิจัยและความรู้ทาง

ทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในการคิด

และการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสายดังกล่าวมีจุดเน้นที่

แตกต่างกัน ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระส าคัญและในชื่อปริญญา  ผู้ส าเร็จ

การศกึษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศกึษาต่อระดับสูงขึน้ในอีกสายวิชาหนึ่งได้ ซึ่งสถาบันอุดมศกึษา

อาจจะก าหนดเงื่อนไขบางประการของการเข้าศึกษาได้ เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้และทักษะที่จ า เป็น

เพียงพอสาหรับการศกึษาต่อในระดับนั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง 

  3.1.4.2  กำรเรียนรู้และมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศกึษำของประเทศไทย 

  กำรเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก

ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการ

เรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี อย่างนอ้ย 5 ด้าน ดังนี้ 

  (1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ

อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับ

วิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและ

สังคม 



 

 

  (2) ด้ำนควำมรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนา

เสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจา แนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และ

สามารถเรียนรูด้้วยตนเองได้ 

  (3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์

สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิด

วิเคราะหแ์ละการแก้ปัญหา เมื่อตอ้งเผชิญกับสถานการณใ์หม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

  (4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 

and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผูน้า ความรับผดิชอบ 

ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 

  (5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึงความสามารถในการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสาร

ทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง๕ ด้านนี้ บางสาขาวิชา

ต้องการทักษะทางกายภาพสูง เชน่การเต้นรา ดนตร ีการวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จงึตอ้งเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 

  มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจาก

การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถ

จากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่างเป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้วมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับ

คุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับซ้อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู้จะเป็นการ

สะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่าสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิ

หนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ ากว่าด้วย 

  มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคน แมว้่าบางสาขา/

สาขาวิชานักศึกษาจาเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เช่น จรรยาบรรณของแพทย์นักบัญชี และนักกฎหมาย 

เป็นต้น 



 

 

  มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้ และด้ำนทักษะทำงปัญญำ จะเกี่ยวข้องโดยตรง

กับสาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับ

ระดับคุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 

  มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ

มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขา /สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ดา้เหล่านี ้

  มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขา /สาขาวิชาใดต้องบรรลุ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ดา้นนี้ แตส่าหรับนักศกึษาที่เรยีนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้นี้จะต้องเน้นให้มีความช านาญมากกว่านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ เช่น นักศึกษาที่เรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความช านาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้

และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3.1.4.3 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของแต่ละระดับคุณวุฒิมำตรฐำนผลกำร

เรยีนรู้ที่คำดหวังในระดับแรกเข้ำ (ส าเร็จการศกึษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย)กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ฯมีแนวคิดพื้นฐานว่านักเรียนที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือเทียบเท่าที่มีพื้นฐานความรู้และทักษะเพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอย่างมี

ประสิทธิภาพพื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม ตามที่ได้ก าหนดไว้ใน

มาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐานมีความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และประยุกต์ใชค้วามรู้และทักษะ

ทางปัญญาเหล่านั้นเข้ากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ซึ่งนักเรียนบางคนอาจมีพื้น

ความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับสาขาวิชาที่เข้าเรียนไม่เพียงพอ ต้องเสริมความรู้พื้นฐานเพื่อให้มั่นใจว่า

นักเรียนมีทักษะที่จาเป็นทางภาษาทักษะทางการเรียน และพื้นฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาได้ส าเร็จ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต้องมีมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ในแตล่ะดา้น ดังนี้ 

  (1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจและซาบซึ้งในค่านิยมของไทยและระบบของ

คุณธรรม จริยธรรมสามารถปฏิบัติตนได้อย่างกลมกลืนกับความเชื่อและค่านิยมส่วนตัวด้วยความ

รับผิดชอบต่อ 



 

 

ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาซึ่งเป็นความขัดแย้งทาง

ค่านิยม สามารถสรุปผลการโต้แย้งและยอมรับผดิชอบต่อการตัดสินใจที่ได้ทาลงไป 

  (2) ด้ำนควำมรู้มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมถึงความรู้ และทักษะที่ส าคัญในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกลุ่ม

พัฒนาบุคลิกภาพ  (สุขศึกษาและพลานามัย ) ศิลปะดนตรี  การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ

ภาษาต่างประเทศ มีการเพิ่มเติมองค์ความรู้ในกลุ่มสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมใน

การศกึษาต่อในระดับอาชีวศกึษาหรอืในระดับอุดมศึกษา 

  (3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำมีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในวิชาที่

ศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะห์ข้อโต้แย้งและปัญหา

ใหม่ๆ ในวิชาต่างๆ ที่เรียนและในชีวิตประจาวัน ตระหนักในประเด็นปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกต์ความเข้าใจอัน

ถ่องแท้จากการศกึษาเล่าเรียนมาใช้ในการวิเคราะหป์ัญหาเหล่านั้น 

  (4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบใน

การเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่มและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการพัฒนา

ลักษณะอื่นๆ ของตนเองได้โดยมีการแนะนาบ้างเล็กน้อย สามารถที่จะไว้วางใจให้ทางานได้อย่างอิสระและ

ทางานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จ โดยอาศัยการแนะนาปรึกษาแต่เพียงเล็กน้อย สามารถทางานกลุ่มได้อย่าง

มีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุ่งหมายร่วมกัน 

  (5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตลอดจนใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานใน

การแก้ไขปัญหาในการศึกษาในการทางาน และในสภาพแวดล้อมของสังคมสามารถสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำนของคุณวุฒริะดับที ่2 ปริญญำตรี อย่างน้อยต้อง 

เป็นดังนี้ 

  (1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จรยิธรรม และวิชาชีพ

โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่ง

พฤติกรรม 



 

 

ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี 

เข้าใจผูอ้ื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น 

  (2) ด้ำนควำมรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  ตระหนัก รู้

หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้า

ของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการ

ต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

  (3) ด้ำนทักษะทำงปัญญำ สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและสามารถประเมิน

ข้อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและ

งานอื่นๆด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง

สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ

ตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ  สาหรับ

หลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

  (4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ มีสว่นชว่ยและเอื้อต่อ

การแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นาหรือ สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะ

ผูน้าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดรเิริ่มในการวิเคราะห์

ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้ง

พัฒนาตนเองและอาชีพ 

  (5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ

สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ

อย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ

การนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 

  3.1.5 รำยละเอียดของรำยวิชำ (Course Specification) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนว

ทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่



 

 

วางแผนไว้ในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ

รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่

นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือ

หรอืสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ นอกจากนีย้ังก าหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมินรายวิชา

และกระบวนการปรับปรุงประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  หมวดที่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 

  หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ  

  หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

  หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

  หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

  หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

  3.1.6 รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (Field Experience Specification) 

หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน 

ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต้องวางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยจะก าหนดไว้อย่างชัดเจนถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการด าเนินการ

ของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก มีการก าหนด

กระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝังทักษะต่างๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนา

ให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายรวมทั้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการ

ด าเนนิการตามรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามประกอบด้วย 7 หมวด ดังนี้ 

  หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  หมวดที่ 2  จุดมุง่หมายและวัตถุประสงค์ 

  หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

  หมวดที่ 4 ลักษณะและการด าเนินการ 

  หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

  หมวดที่ 6 การประเมนินักศึกษา 



 

 

  หมวดที่ 7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

  3.2 กำรประกันคุณภำพ 

   องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่งคือการพิจารณา

เสนอนโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล'องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศกึษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับ

มาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างตอ่เนื่อง ซึ่งปัจจุบันได'มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. 2548 เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นส่วนหน่ึงของ

เกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่

หรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและ

ด าเนนิการให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรดังกล่าว  

   ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุก

หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ  พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

ดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่ าว 4 ข'อ และหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา จะพิจารณาตามเกณฑด์ังกล่าว 12 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) ระดับปริญญำตรี 

   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

   2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 



 

 

   3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

   4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30  วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

   5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  มคอ.7 ภายใน 60  วัน 

หลังสิ้นปีการศกึษา 

   6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

   7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

   8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ

เรียนการสอน 

   9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย

ปีละหนึ่งครัง้ 

   10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50  ต่อปี 

   11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

   เกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร  เกณฑ์

การประเมนิผลการด าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ หลักสูตร

ที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้

บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 

ของตัวบ่งช้ีในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการด าเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑน์ี้ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึง



 

 

จะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่ ในระดับดีตาม

หลักเกณฑ์นี้ตลอดไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑติอย่างตอ่เนื่อง 

  3.3 เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร สำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวน

สุนันทำ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

   ตัวชี้วัดผลงาน : มคอ.3 และหรอื มคอ.4 และแผนการจัดการเรียนการสอน SSRU 

Next ทุกรายวิชาที่สอน  

   คะแนนตามระดับค่าเป้าหมาย : อัพโหลดมคอ.3 และหรือ มคอ.4 และแผนการ

จัดการเรียนการสอน SSRU Next ทุกรายวิชาที่สอน  เท่ากับ 5 คะแนน กรณีที่อัพโหลดไฟล์ มคอ.3 และ

หรอื มคอ.4 และแผนการจัดการเรียนการสอน SSRU Next ไม่คบทุกรายวิชาที่สอน เท่ากับ 0 คะแนน 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

เทคนิคกำรปฏบิัติงำน 
 

4.1 เทคนิคกำรปฏิบัติงำน 

  วิธีกำรในกำรด ำเนินกำรจัดเก็บและเทคนิคและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

  1. ก าหนดวันที่ได้ในตรวจมคอ.3 และหรอื มคอ.4 และแผนการจัดการเรียนการสอน SSRU 

Next ทุกรายวิชาที่สอนในเว็บไซต์ส่วนตัวของอาจารย์ผู้สอนแต่ท่านให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก ากับดูแล ดังตัวชี้วัด 5.4 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   ข้อที่ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3 ) และ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ( มคอ.4 ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

  2. จัดท าบันทึกข้อความแจ้งก าหนดการอัพโหลดไฟล์ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอ้างอิงก าหนดการจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เรื่อง กิจกรรมวิชาการ ประจ าปีการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเตรียม

มคอ.3 และ มคอ.4 และอัพโหลดให้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

 3. จัดท าแบบฟอร์มที่ผลรายงานจ านวนรายวิชาจากตรวจเว็บไซต์ลักษณะของแบบฟอร์ม

ประกอบไปด้วยรายวิชาทั้งหมด และรายชื่อผู้สอน โดยดึงข้อมูลจากเว็บไซต์งานทะเบียนและวัดผล กอง

บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.reg.ssru.ac.th และน ามาเรียงล าดับตามรายชื่อ

ผู้สอนเพื่อง่ายส าหรับการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งแบบฟอร์มจะระบุครั้งที่ และวันที่เข้าตรวจเว็บไซต์ เพื่อให้

สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศกึษาก ากับดูแล ดังตัวชี้วัด 5.4 ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

 

 



 

 

4.2 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Flow Chart) 

กำรเก็บรวบรวม มคอ. 3-4 (ผ่ำนเว็บไซต์)

 
 



 

 

 

บทที่ 5 

ข้อจ ำกัด ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 

 การด าเนินงานในการจัดท ากระบวนการการเก็บรวบรวม มคอ. 3-4 มีขอ้จ ากัด และอุปสรรคใน 

การปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 

ข้อจ ำกัด และปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ไฟล์ มอค. 3-4 ติดรหัสการเข้าถึง 

 

 

1. แจง้อาจารย์ผูส้อนในการอัพโหลดไฟล์เป็น

สาธารณะ 

2. ประสานงานเพื่อแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้

ปลดล๊อครหัสและเปิดข้อมูลเป็นสาธารณะ 

 
หมายเหตุ : เปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะเพื่อส่งเสริมนโยบายส่งเสริม

จัดอันดับมหาวิทยาลัย ระดับนานาชาติ Webometric World 
University Ranking 
 

2. การอัพโหลดของอาจารย์ผูส้อนรายวิชาไม่

ถูกต้อง/ครบถ้วน 

 

-ประสานงานเพื่อแจง้อาจารย์ผู้สอนให้แจง้ไข

ข้อมูลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกำศกระทรวงศกึษำธิกำร 

เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒริะดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่ำง 

ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒ ิ

เพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตร, กำรเรียนกำรสอน 

และเกณฑ์กำรประเมินประจ ำป ี

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 

รำยละเอียดของรำยวิชำ(Course Specification) (มคอ.3) 

มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนนัทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รำยละเอียดของรำยวิชำ(Course Specification) 

รหัสวิชำ .................รำยวิชำ………………………………………………………….

สำขำวชิำ………………………………………………………….……………… 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนันทำ 

ภำคกำรศึกษำ ..............  ปีกำรศึกษำ .............. 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรำยวิชำ   

รหัสวิชา    …………………………………………………………. 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย  …………………………………………………………. 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  …………………………………………………………. 

2. จ ำนวนหน่วยกิต   ………………………………………………………….      

3. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

 3.1  หลักสูตร       ………………………………………………………………………………………… 

 3.2 ประเภทของรายวิชา    ………………………………………………………………………………………… 

4.อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน    

 4.1  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา  …………………………………………………………………………………………  

 4.2 อาจารย์ผูส้อน   ………………………………………………………………………………………… 

5.  สถำนที่ติดต่อ   …………………………………/ E – Mail : …………………………………………… 

6. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีท่ีเรยีน   

6.1 ภาคการศึกษาที ่    ……….. /  ช้ันปีที่ ………… 

6.2 จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ..........................คน 

7. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำกอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) …......................................................... 

8. รำยวิชำที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) …............................................................... 

 



 

 

9. สถำนที่เรียน   ........................................................................................ 

10.วันที่จัดท ำหรือปรับปรุง   วันที่.....เดือน.......................พ.ศ. ........ 

รำยละเอียดของรำยวิชำครัง้ล่ำสุด 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมำยของรำยวชิำ 

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

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

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

2. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 

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

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

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

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและกำรด ำเนนิกำร 

1. ค ำอธบิำยรำยวชิำ 

  (ภาษาไทย) .................................................................................................................................................... 

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

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

  (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................ ................................ 

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

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

2. จ ำนวนชัว่โมงที่ใช้ตอ่ภำคกำรศึกษำ 

บรรยำย 

(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

กำรฝึกปฏิบัติ/งำน 

ภำคสนำม/กำรฝกึงำน(ชั่วโมง) 

กำรศึกษำด้วยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

    

 

 



 

 

3. จ ำนวนชั่วโมงต่อสัปดำห์ท่ีอำจำรย์ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแกน่ักศกึษำเป็นรำยบุคคล 

 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น 4 ช่ัวโมง / สัปดาห์) 

 3.1 ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  ห้อง ......... ช้ัน ....... อาคาร ............ คณะ/วิทยาลัย...................... 

 3.2 ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข ................................................................................ ........... 

 3.3 ปรกึษาผา่นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) .................................................................................................. 

 3.4 ปรึกษาผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)........................................................................... 

 3.5 ปรกึษาผา่นเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)................................................................................... 

 

หมวดที่ 4 กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำ 

1.คุณธรรม  จรยิธรรม 

1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนำ 

 (1)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (5)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

1.2   วิธีกำรสอน 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

1.3    วิธีกำรประเมินผล 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 

 



 

 

2. ควำมรู้ 

2.1   ควำมรู้ที่ต้องพัฒนำ 

 (1)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (5)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

2.2   วิธีกำรสอน 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

2.3    วิธีกำรประเมินผล 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

3.ทักษะทำงปัญญำ 

3.1   ทักษะทำงปญัญำที่ต้องพัฒนำ 

 (1)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (5)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 

 

 

 



 

 

3.2   วิธีกำรสอน 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

3.3    วิธีกำรประเมินผล 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

4.1   ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ 

 (1)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (5)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

4.2   วิธีกำรสอน 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

4.3    วิธีกำรประเมินผล 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 



 

 

5. ทักษะกำรวเิครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

5.1   ทักษะกำรวเิครำะห์เชงิตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศทีต่้องพัฒนำ 

 (1)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (5)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

5.2   วิธีกำรสอน 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

5.3    วิธีกำรประเมินผล 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(4)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

6. ด้ำนอื่นๆ 

(1) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(2)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(3)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

หมำยเหตุ 

สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 



 

 

หมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมนิผล 

1.แผนกำรสอน 

สัปดำห์ที ่ หัวข้อ/รำยละเอียด 
จ ำนวน

(ชม.) 

กจิกรรมกำรเรียน  

กำรสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

๑     

๒     

๓     

๔     

๕     

๖     

๗     

๘ สอบกลำงภำค    

๙     

๑๐     

๑๑     

๑๒     

๑๓     

๑๔     

๑๕     

๑๖     

๑๗ สอบปลำยภำค    

 

 

 



 

 

๒. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

ผลกำรเรียนรู ้ วีธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 
สัปดำห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของกำรประเมินผล 

    

    

    

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

๑. ต ำรำและเอกสำรหลัก 

๑)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๒)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๓)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๔)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๕)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.เอกสำรและข้อมูลส ำคัญ 

 ๑)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๒)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๓)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๔)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๕)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

 

๓. เอกสำรและข้อมูลแนะน ำ 

 ๑)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๒)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๓)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๔)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ๕)  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที่๗ กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนนิกำรของรำยวชิำ 

๑. กลยุทธ์กำรประเมินประสิทธผิลของรำยวิชำโดยนักศึกษำ 

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

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

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

๒. กลยุทธ์กำรประเมินกำรสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ ์หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

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

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

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

๓. กำรปรับปรุงกำรสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

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

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

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

 

 

 



 

 

๔. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษำในรำยวิชำ 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

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

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

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

๕. กำรด ำเนนิกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรำยวิชำ 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

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

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

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

 

*********************** 



 

 

แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) 

ตำมที่ปรำกฏในรำยละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 

รำยวิชำ 
คุณธรรม จริยธรรม ควำมรู ้

ทักษะทำง

ปัญญำ 

ทักษะ

ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงบุคคล

และควำม

รับผดิชอบ

ระหว่ำงบุคคล

และควำม

รับผดิชอบ 

ทักษะกำรวเิครำะห์

เชิงตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำรใช้

เทคโนโลยี

สำรสนเทศเชิง

ตัวเลข กำรสื่อสำร

และกำรใช้

เทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

ทักษะ

ด้ำน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชำ…………ชื่อรำยวิชำ 

(ภาษาไทย)………………………………

(ภาษาอังกฤษ)......................... 

                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์ม 

รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4) 

มหำวิทยำลัยรำชภฏัสวนสุนนัทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม 

รหัสวิชำ…..............................รำยวชิำ.................................................... 

สำขำวชิำ...........................คณะ/วิทยำลัย….....................................มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 

ภำคกำรศึกษำ............ปีกำรศึกษำ.…................................. 

 

หมวดที่ ๑ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรำยวชิำ   

รหัสวิชา ….................................................................................................................................... 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย….................................................................................................................. 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ…........................................................................................... .................. 

๒. จ ำนวนหน่วยกติ   …...............................................................  

๓. หลักสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

๓.๑  หลักสูตร       …...............................................................  

๓.๒ ประเภทของรายวิชา    …............................................................... 

๔.อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำและอำจำรย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา …...............................................................  

๔.๒ อาจารย์ผูส้อน…...................................................................................... 

๕.  สถำนที่ติดต่อ …................................................./ E – Mail......................................... 

๖. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีท่ีก ำหนดให้มกีำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตร 

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   ............. 
           ๖.๒ ช้ันปีที่ก าหนดให้มีการฝึกประสบการณภ์าคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ........... 

๗. รำยวิชำที่ต้องเรียนมำกอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) …............................................................... 

 



 

 

๘. รำยวิชำที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) …............................................................... 

๙. สถำนที่เรียน   …............................................................... 

๑๐.วันที่จัดท ำหรือปรับปรุง   วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ........ 

รำยละเอียดของรำยวิชำครัง้ล่ำสุด    

 

หมวดที่ ๒จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 

๑. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 

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

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

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

๒. วัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงรำยวิชำ 

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

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

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

 

หมวดที่๓กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนกัศึกษำ 

 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ 

 (๑)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๕)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 



 

 

๑.๒   วิธีกำรสอน 

(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๑.๓    วิธีกำรประเมินผล 

(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๒. ควำมรู้ 

๒.๑   อธบิำยถงึควำมรู้ท่ีจะได้รับ / ผลกำรเรยีนรู้ด้ำนควำมรู้ 

 (๑)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

 (๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๒.๒   กระบวนกำรหรอืกิจกรรมเพื่อพัฒนำผลกำรเรียน 

(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๒.๓    วิธีกำรประเมนิผลกำรเรียนรู ้

(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 



 

 

๓.ทักษะทำงปัญญำ 

๓.๑   ทักษะทำงปัญญำที่จะได้รับกำรพัฒนำ / ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

 (๑)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

 (๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๓.๒   กระบวนกำรหรอืกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีใช้ในกำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ 

(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๓.๓    วิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้

(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๔. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 

๔.๑   ค ำอธบิำยเกี่ยวกับทกัษะควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมสำมำรถในกำรรับภำระ
ควำมรับผิดชอบที่ควรมีกำรพัฒนำ 

 (๑)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

 (๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 

 



 

 

๔.๒   กระบวนกำร หรอืกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจะพัฒนำผลกำรเรียนรู้ 

(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๔.๓    วิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้

(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๕. ทักษะกำรวเิครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๕.๑   ค ำอธบิำยเกี่ยวกับทกัษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศท่ีควรมีกำรพัฒนำ 

 (๑)  ……………………………………………………………………..……………..………………… 

 (๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

 (๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๕.๒   กระบวนกำรหรอืกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีจะพัฒนำผลกำรเรียนรู้ 

(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๔)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

๕.๓    วิธีกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้

(๑) ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๒)  ……………………………………………………………………..………………………………… 

(๓)  ……………………………………………………………………..………………………………… 



 

 

หมำยเหตุ 

สัญลักษณ์ หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum 

Mapping) 

 

หมวดที่๔ลักษณะและกำรด ำเนนิกำร 

๑.ค ำอธิบำยโดยทั่วไปของประสบกำรณ์ภำคสนำมหรอืค ำอธิบำยรำยวิชำ 

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

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

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

๒. กิจกรรมของนักศึกษำ 

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

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

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

๓. รำยงำนหรืองำนที่นักศึกษำได้รับมอบหมำย 

รำยงำนหรอืงำนที่ได้รับมอบหมำย ก ำหนดส่ง 

  

 

๔. กำรติดตำมผลกำรเรียนรู้กำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมของนักศึกษำ 

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

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



 

 

๕. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนพี่เลี้ยงในสถำนประกอบกำรท่ีดูแลกิจกรรมในภำคสนำม 

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

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

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

๖. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของอำจำรย์ท่ีปรกึษำ/อำจำรย์นิเทศ 

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

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

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

๗. กำรเตรียมกำรในกำรแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษำ 

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

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

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

๘. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและกำรสนับสนุน ที่ต้องกำรจำกสถำนที่ที่จัดประสบกำรณ์ภำคสนำม /สถำน

ประกอบกำร 

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

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

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

 

หมวดที่ ๕ กำรวำงแผนและกำรเตรียมกำร 

๑. กำรก ำหนดสถำนที่ฝึก 

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

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

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

 



 

 

๒. กำรเตรยีมนักศกึษำ 

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

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

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

๓. กำรเตรียมอำจำรย์ที่ปรกึษำ/อำจำรยน์ิเทศ 

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

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

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

๔. กำรเตรียมพนักงำนพี่เลีย้งในสถำนที่ฝึก 

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

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

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

๕. กำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมวดที่๖กำรประเมนินักศกึษำ 

๑. หลักเกณฑ์กำรประเมิน 

ประเมินกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำร่วมกับสถำนประกอบกำร โดยใช้หลักเกณฑ์ดังน้ี 

ล ำดับท่ี เกณฑ์กำรประเมิณ คะแนน 

๑   

๒   

๓   

๔   

๕   

๖   

๗   

๘   

๙   

๑๐   

๑๑   

 รวม ๑๐๐ 

 

๒. กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของนักศึกษำ 

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

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

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



 

 

๓. ควำมรับผิดชอบของพนักงำนพี่เลี้ยงต่อกำรประเมินนักศกึษำ 

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

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

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

๔. ความรับผดิชอบของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบประสบการณภ์าคสนามตอ่การประเมินนักศึกษา 

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

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

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

๕. การสรุปผลการประเมนิทีแ่ตกต่าง 

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

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

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

 

หมวดที่๗ กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนนิกำรของกำรฝึกประสบกำรณภ์ำคสนำม 

๑. กระบวนกำรประเมินกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมโดยผู้เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

๑.๑ นักศกึษำ 

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

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

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

๑.๒ พนักงำนพี่เลี้ยงหรอืผู้ประกอบกำร 

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

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

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

 



 

 

๑.๓ อำจำรย์ที่ดูแลกิจกรรมภำคสนำม 

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

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

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

๑.๔ อื่น ๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 

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

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

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

๒. กระบวนกำรทบทวนผลกำรประเมินและกำรวำงแผนปรับปรุง 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Uniform Resource Locator (URL) 
อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีอุต่สำหกรรม  

มหำวำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

Uniform Resource Locator (URL) 
อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีอุต่สำหกรรม  

มหำวำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ 

ที่ ชื่อ นำมสกุล URLmoodle 

1 จง บุญประชา http://www.teacher.ssru.ac.th/jong_bo  

2 นารีนาถ รักสุนทร http://www.teacher.ssru.ac.th/nareenart_ra  

3 ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ http://www.teacher.ssru.ac.th/pungsak_au  

4 รัชศักดิ์ สารนอก http://www.teacher.ssru.ac.th/ratchasak  

5 พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/palang_wo  

6 วีระ โชติธรรมาภรณ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/weera  

7 อมร หล้าสมบูรณ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/amorn_la  

8 สมสกุล จรีะศลิป์ http://www.teacher.ssru.ac.th/somsakul_je  

9 สมเกียรต ิ กอบัวแก้ว http://www.teacher.ssru.ac.th/somkiat  

10 สมศักดิ์ มีนคร http://www.teacher.ssru.ac.th/somsak_me  

11 สุรพันธุ์ รัตนาวะดี http://www.teacher.ssru.ac.th/suraphan_ra  

12 ศุภโยธิน ณ สงขลา http://www.teacher.ssru.ac.th/supayotin  

13 ไสว ศริิทองถาวร http://www.teacher.ssru.ac.th/sawai_si  

14 ฤดี นิยมรัตน์ http://www.teacher.ssru.ac.th/reudee_ni  

15 ณัฐพร อารีรัชกุล http://www.teacher.ssru.ac.th/nathaporn_ar  

16 อธิสมัย โสพันธ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/athisamai_so  

17 ปริณัฐ แซ่หวุ่น http://www.teacher.ssru.ac.th/parinut_sa  

18 ปรีชญา ครูเกษตร (ดร.) http://www.teacher.ssru.ac.th/preechaya_kr  

19 วินัย หมั่นคตธิรรม http://www.teacher.ssru.ac.th/winai_ma  

20 ณรงค์ ณรงคร์ัตน์ http://www.teacher.ssru.ac.th/narong_na  
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Uniform Resource Locator (URL) 
อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีอุต่สำหกรรม  

มหำวำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ 

ที่ ชื่อ นำมสกุล URLmoodle 

21 วิทยา เมฆข า http://www.teacher.ssru.ac.th/witthaya_me  

22 จริวุฒิ ด้วงอนิทร์ http://www.teacher.ssru.ac.th/jiravut_du  

23 สุภัทรา ลูกรักษ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/supatra  

24 ชนมภัทร โตระสะ http://www.teacher.ssru.ac.th/chonmapat  

25 จติราวดี รุ่งอินทร์ กันกา http://www.teacher.ssru.ac.th/jitravadee_ro  

26 อรัญ ขวัญปาน http://www.teacher.ssru.ac.th/aran_kw  

27 รวิ อุตตมธนินทร์ http://www.teacher.ssru.ac.th/ravi_ut  

28 ทศพร นาคย้อย http://www.teacher.ssru.ac.th/totsaporn_na  

29 ดวงรัตน์ ด่านไทยน า http://www.teacher.ssru.ac.th/duangrat_da  

30 ธรรมรักษ์ ศรมีารุต http://www.teacher.ssru.ac.th/thammarak_sr  

31 รจนา จันทราสา http://www.teacher.ssru.ac.th/rosjana_ch  

32 พรภวิษย์ บุญศรีเมอืง http://www.teacher.ssru.ac.th/pornpawit_bo  

33 พิบูล ไวจติรกรรม http://www.teacher.ssru.ac.th/pibool_wa  

34 ไกรพ เจริญโสภา http://www.teacher.ssru.ac.th/krairop  

35 วัฒน์ พลอยศรี http://www.teacher.ssru.ac.th/wat  

37 จติิมา เสือทอง http://www.teacher.ssru.ac.th/jitima_su  

38 ขวัญใจ สุขก้อน http://www.teacher.ssru.ac.th/khwanchai_su  

39 สหภพ กลีบล าเจยีก http://www.teacher.ssru.ac.th/sahapop  

40 รุจพิรรณ แฝงจันดา http://www.teacher.ssru.ac.th/rujipun_ph  
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Uniform Resource Locator (URL) 
อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีอุต่สำหกรรม  

มหำวำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ 

ที่ ชื่อ นำมสกุล URLmoodle 

41 ธนภรณ์ พันธุปรีชารัตน์ http://ssru.ac.th/instructor/tanaporn  

42 พิชา ศรพีระจันทร์ http://www.teacher.ssru.ac.th/picha_sr  

43 ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง http://www.teacher.ssru.ac.th/suppawan  

44 อภริักษ์ ธิตินฤมิต http://www.teacher.ssru.ac.th/aphirak_th  

45 ณัฐิดา จันหอม http://www.teacher.ssru.ac.th/nuttida_ch  

46 อพิณญา มุ่งอ้อมกลาง http://www.teacher.ssru.ac.th/apinya  

47 กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ http://www.teacher.ssru.ac.th/kunyaphat_th  

48 ขวัญเรอืน รัศมี http://www.teacher.ssru.ac.th/kwanruan_ru  

50 ตะโพน นิ่มแสวง http://www.teacher.ssru.ac.th/tapone_ni  

51 เศรษฐกาล โปร่งนุช http://www.teacher.ssru.ac.th/sethakarn_pr  

52 อภสิิทธิ ์ รัตนาตรานุรักษ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/apisit_ra  

53 วิสุทธิ ์ ศริิพรนพคุณ http://www.teacher.ssru.ac.th/wisut_si  

54 นายกิตตศิักดิ์ เตชะกาญจนกิจ http://www.teacher.ssru.ac.th/kittisak_te  

55 ปฏิญญา แสงอรุณ http://www.teacher.ssru.ac.th/patinya_sa  

56 ภานุพงษ์ จันทร์ผลิน http://www.teacher.ssru.ac.th/panupong_ch  

57 นราทัศน์ ประมวลสุข http://www.teacher.ssru.ac.th/narathas_pr  

58 ดวงใจ ลิม้ศักดิ์ศรี http://www.teacher.ssru.ac.th/doungjai_li  

59 รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ http://www.teacher.ssru.ac.th/rapat_ek  

60 กฤษกร อินตะ๊วิชัย http://www.teacher.ssru.ac.th/kritsakon_in  
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Uniform Resource Locator (URL) 
อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีอุต่สำหกรรม  

มหำวำลัยรำชภัฏสวนสุนนัทำ 

ที่ ชื่อ นำมสกุล URLmoodle 

61 ทิพาพรรณ สายเพ็ชร http://www.teacher.ssru.ac.th/tipapan_sa  

62 ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว http://www.elfit.ssru.ac.th/piyawan_pi/  
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ผูจ้ัดท ำ 
 

  1 ชื่อ – ชื่อสกุล   นางสาวอุบลรัตน์  เดือดขุนทด 

  2 วุฒกิำรศึกษำ  ปริญญาตรี   บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

 3 ต ำแหน่งและสถำนที่ท ำงำน  

  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 4 ประสบกำรณ์ ผลงำนทำงวชิำกำร รำงวัลหรอืทุนกำรศึกษำ เฉพำะที่ส ำคัญ  

 ปี 2560  การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ด้วยตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มงานทะเบียนและ

วัดผล ระดับคณะ/วิทยาลัย  

   ปี 2561  กระบวนการจัดเก็บแนวการสอน ให้มปีระสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย Webometrics Ranking of World Universities และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ

การศกึษาแหง่ชาติ 

 ปี 2562  ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ปี 2563 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมเรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ของนักศึกษาและ

อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ปี 2564 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาออนไลน์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 



 คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


