
 
 

แบบประเมินค่างานส าหรับต าแหน่งประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ 
ระดับช านาญการ และช านาญการพเิศษ 
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2.หน้าที่และความรับผดิชอบของต าแหน่ง 

ต าแหน่งเดิม ต าแหน่งใหม่ 
 หน้ า ท่ี ค ว าม รับ ผิ ด ช อบ ขอ งต าแห น่ ง
นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายมีดงัน้ี 
 1. จัดตารางสอน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต และบันทึกข้อมูลตารางสอนผ่าน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ (MIS)  (เป็น

งานของระดับช านาญการด้านการปฏิบัติการ ข้อ 6 
และด้านการประสานงาน  ข้อ 1)  โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี ้
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  หน้ า ท่ี ความ รับผิดชอบของต าแห น่ ง
นักวิชาการศึกษาระดับช านาญการตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง ท่ีก าหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวนัท่ี 21 
กัน ยายน  2553  ได้ ระ บุ บทบ าทหน้ า ท่ี ค วาม
รับผิดชอบของต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ
ช านาญการ ไวด้งัน้ี 
         ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ฐ าน ะ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน ท่ี มี
ประสบการณ์  โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ช านาญงานทกัษะ และประสบการณ์สูงในงานดา้น
วชิาการศึกษา ปฏิบติังานท่ีตอ้งท าการศึกษา  คน้ควา้  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจยั เพื่อการปฏิบัติงาน
หรือพฒันางาน หรือแก้ไขปัญหาในงานท่ีมีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกวา้งขวาง และปฏิบติังานอ่ืน
ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย หรือ 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน มีหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบ ในการควบคุมการปฏิบติังานดา้น
วิ ช าก าร ศึ กษ า ท่ี มี ข อบ  เข ต เน้ื อห าขอ งงาน
หลากหลาย  และมีขั้ นตอนการท างานท่ียุ่งยาก
ซับซ้อนค่อนขา้งมาก โดยตอ้งก าหนดแนวทางการ
ท างานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนก ากับ 
ตรวจสอบผูป้ฏิบติังานเพื่อให้งานท่ีรับผิดชอบส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่าง ๆ 
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ดงัน้ี 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ วจิยัหลกัสูตร สร้างและ
พฒันาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ พฒันาหนังสือ
หรือต าราเรียน วางแผนการศึกษา จัดพิพิธภัณฑ์
ทางการศึกษา จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาเพื่ อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษา และกิจกรรม
ทางการศึกษาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
ยทุธศาสตร์  แผน นโยบายของหน่วยงาน 
 (2) ศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษา  
เพื่อก าหนดลกัษณะและมาตรฐานในการปฏิบติังาน
วิชาการศึกษา ก าหนดแผนงาน/โครงการเพื่ อ
ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา หาวธีิการในการ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบติังาน เพื่อพฒันาแนวทาง
วธีิการในงานดา้นวชิาการศึกษา และท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (3) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์  
หรือวิจยังานทางดา้นการศึกษา เสนอแนะความเห็น
ทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย แผน 
มาตรฐานการศึกษา หลกัสูตร แบบเรียน ต ารา ส่ือ
การเรียนการสอน  ส่ือการศึกษา การผลิตและพฒันา
ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี   การแนะแนว
การศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการจัด
การศึกษา จดัท าเอกสารวิชาการ  คู่มือเก่ียวกบังาน
ในความรับผิดชอบ  และเผยแพร่ผลงานทางด้าน
วชิาการศึกษา เพื่อพฒันามาตรฐานการปฏิบติังานให้
มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 (4) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารดา้น
การศึกษา และแกไ้ขให้ทนัสมยั เพื่อให้การส่งเสริม
สนับสนุนการจดัการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน        
และมีประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผล แก้ไข
ปัญหา  และส รุปผลการด า เนิ นงาน กิจกรรม 
โครงการดา้นการศึกษา  ส่งเสริมการวิจยัการศึกษา
วางโครงการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์



 
 

 2 ควบคุมและดูแลการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนของโครงสร้างหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต และมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

(เป็นงานของระดับช านาญการด้านการปฏิบัติการ ข้อ 6 
และด้านการบริการ ข้อ 1) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี ้
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ขอ้มูลและสถิตทางการศึกษาและกิจการนักศึกษา
เพื่อพฒันางานดา้นวชิาการศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอความเห็น และ
จัดท ากิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการศึกษาตามโครงการความ
ร่วมมือกบัต่างประเทศ 
 (6) ให้บริการวิชาการต่างๆ เช่น จดับริการ
ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
ฝึกอบรม เผยแพ ร่ความ รู้ความ เข้าใจเก่ี ยวกับ
หลักการและวิธีการของงานวิชาการศึกษาให้
ค  าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่าง ๆ
เก่ียวกบังานในหน้าท่ี  เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้
อย่างถูกต้อง มีประสิท ธิภาพ   เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการต่าง ๆท่ีได้รับแต่งตั้ง  เพื่อให้ขอ้มูล  

ทางวิชาการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  
และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 (7) ในฐานะหัวหน้างาน นอกจากน้ีอาจ
ปฏิบัติงานตามข้อ (1)-(6) ดังกล่าวข้างต้นแล้ว     
ตอ้งท าหน้าท่ีก าหนดแผนงาน มอบหมาย ควบคุม 
ตรวจสอบ ให้ค  าปรึกษา แนะน า ปรับปรุงแก้ไข  
ติดตามประเมินผล  และแก้ไขปัญหาขอ้ขดัขอ้งใน
การปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  เพื่อให้
การปฏิบติังานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิ        
ท่ีก าหนด 
 2. ด้านการวางแผน 
 ร่วมก าหนดนโยบาย และแผนงานของ
หน่วยงานท่ีสังกัด  วางแผนหรือร่วมวางแผนการ
ท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน  
แกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังาน เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
 (1 ) ประสานการท างาน ร่วมกันโดยมี
บทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบ้ืองตน้



 
 

 

                                
                   

1

                                    
                             

                                        
                                   

                                 /              / 
                                         

                                    
                      

                                           
                      

                  
                         

       
 

 

แก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว ้
 (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบ้ืองต้น    
แก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหน่วยงาน       
ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อสร้างความเขา้ใจและความร่วมมือ 
ในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
 (1) ให้ป รึกษา แนะน า นิ เทศ ฝึกอบรม 
ถ่ า ยท อด ค ว าม รู้ท างด้ าน วิ ช าก าร ศึ ก ษ าแ ก่
ผูใ้ต้บังคบับัญชา นักศึกษา ผูรั้บบริการทั้ งภายใน 
และภายนอกหน่วยงาน  รวมทั้ งตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี เพื่อให้มี
ความรู้ความเขา้ใจ  และสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
 (2) พฒันาขอ้มูล  จดัท าเอกสารวิชาการ  ส่ือ
เอกสารเผยแพร่ ใหบ้ริการวชิาการดา้นวชิาการศึกษา
ท่ีซับซ้อน เพื่อก่อให้ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้          
ท่ีสอดคลอ้ง และสนบัสนุนภารกิจของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3 ด าเนินการจัดการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (เป็นงานของระดับช านาญ
การด้านการปฏิบัติการ ข้อ 2 และด้านการประสานงาน 
ข้อ 1) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี ้
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3.วเิคราะห์เปรียบเทยีบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลีย่นแปลงไป 

งานเดิม งานใหม่ 
 จากหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
ของ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

(1) มีคุณภาพของงาน 
(2) มีความยุง่ยากซบัซอ้น 
(3) มีการก ากบัตรวจสอบ 

 (4) มีการตดัสินใจ 
 ในการปฏิบติัของช้ินงานแต่ละช้ินงานดงัน้ี 
 
 
ช้ิ น งาน  : 1 . จัดตารางสอน  ส าห รับนัก ศึกษ า
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต  และบัน ทึกข้อมูล
ตารางสอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการ (MIS)   
การปฏิ บั ติ งาน : ศึกษ า ข้อ มูลโครงส ร้างของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทั้ งหลักสูตร 4 ปี และ
หลักสูตร 5 ปี รวมทั้ งระเบียบข้อบงัคบัต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยั และเกณฑ์เง่ือนไขมาตรฐานวชิาชีพครู
ของคุรุสภา เพื่อวางแผนการจดัตารางสอนทั้งภาค
ปกติ  และภาค กศ.พ.ในส่วนของรายวิชาบังคับ 
รายวิชาบงัคบัเลือก รายวิชาเลือก รายวิชาเลือกเสรี 
และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของแต่ละ
หลักสูตร รวมทั้ งประสานงานการจัดตารางสอน
รายวิชาศึกษาทัว่ไปกับส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน เพื่อให้ทราบตารางเวลา   ท่ีจะเปิดสอน
วิชาศึกษาทัว่ไปให้กบันกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตร
บณัฑิต (มีความยุ่งยากซับซ้อน) จากนั้นด าเนินการ
จดัหมู่เรียนรายวิชาชีพครู โดยจดัจ านวนนักศึกษา
ห มู่ เรียนละไม่ เกิน  30 คน  ตาม เกณฑ์ เง่ือนไข
มาตรฐานวิชาชีพค รูของคุ รุสภา แต่ เน่ื องจาก
นกัศึกษาในแต่ละชั้นปีมีจ านวนมาก ส่งผลใหผู้ส้อน

 ต าแหน่ง นกัวชิาการศึกษาระดบัช านาญการ 
โดยงานท่ี 
 (1) มีคุณภาพของงาน 
 (2) มีความยุง่ยากซบัซอ้น 
 (3) มีการก ากบัตรวจสอบ 
 (4) มีการตดัสินใจ 
 มีการปฏิบติัท่ีไม่นอ้ยไปกวา่งานท่ีไดป้ฏิบติั
ในระดบัปฏิบติัการ + ภาระงานท่ีจะเพิ่มข้ึนในระดบั
ช านาญการ ดงัน้ี 
 
ช้ิ น งาน  : 1 . จัดตารางสอน  ส าห รับนัก ศึกษ า
หลักสูตรครุศาสตรบัณ ฑิต  และบัน ทึกข้อมูล
ตารางสอนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการ (MIS)   
การปฏิ บั ติ ง าน : ศึ ก ษ า  แล ะวิ เค ราะ ห์ ข้อ มู ล
โครงสร้างของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ทั้ ง
หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี รวมทั้ งระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวิทยาลยั และเกณฑ์เง่ือนไข
มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา เพื่อวางแผนการจดั
ตารางสอนทั้งภาคปกติ  และภาค กศ.พ.ในส่วนของ
รายวิชาบังคับ รายวิชาบังคับเลือก รายวิชาเลือก 
รายวิชาเลือกเสรี และรายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของแต่ละหลกัสูตร รวมทั้งประสานงานการ
จดัตารางสอนรายวชิาศึกษาทัว่ไปกบัสาขาวชิาท่ีเป็น
ผู ้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ และ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวชิาการของคณะต่างๆ 
ท่ี รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไป รวมทั้ งส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อให้ทราบ
ตารางเวลาท่ีจะเปิดสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้กับ
นักศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต และเน่ืองจาก               
มีการเปล่ียนแปลงการสังกัดคณะของสาขาวิชา            



 
 

ในแต่ละรายวิชามีไม่เพียงพอต่อการจดัหมู่เรียน จึง
ไดคิ้ดริเร่ิมและปรับเปล่ียนแนวทางและแกไ้ขปัญหา
ในการปฏิบติังานด้วยการจดัรายวิชาชีพครูทุกชั้นปี
ออกเป็น  2 กลุ่ม คือกลุ่มวิชา A กบั กลุ่มวิชา B และ
แบ่งจ านวนนักศึกษา ออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 
A และกลุ่ม B  เช่นเดียวกนั เพื่อให้นกัศึกษาไดเ้รียน
วิชาชีพครูครบตามหลักสูตร สามารถจดัหมู่เรียน
และอาจารยผ์ูส้อนไดเ้พียงพอ รวมทั้งสอดคลอ้งกบั
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา (มีความ
ยุ่งยากซับซ้อน และมีการตัดสินใจ)  ด าเนินการ
ประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาชีพครู 
เพื่อประชุมก าหนดวนั เวลา และอาจารย์ผู ้สอน 
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป 
หลังจากจดัตารางสอนรายวิชาชีพครูทุกชั้นปีเสร็จ
เรี ย บ ร้ อ ย แล้ ว  จึ งป ระส าน ง าน กับ อ าจ าร ย์
ผูรั้บผิดชอบในส่วนงานวิชาการของแต่ละสาขาวิชา 
เพื่อด าเนินการจัดตารางสอนรายวิชาบังคับ วิชา
บงัคบัเลือก วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี โดยก าหนด
รายวิชาท่ีจะเปิดสอนให้ตรงตามแผนการเรียน ใน
โครงสร้างหลกัสูตร พร้อมทั้งก าหนดวนั เวลาและ
อาจารย์ผูส้อน เม่ือสาขาวิชาจดัส่งข้อมูลเรียบร้อย
แล้ว จึงด าเนินการจัดตารางห้องเรียนให้กับทุก
รายวิชาอีกคร้ัง โดยจดัท าเป็นตารางการใชห้้องเรียน
เพื่อให้ง่ายต่อการจดัตารางสอน กรณีหากเกิดปัญหา
ในการจดัห้องเรียน ซ่ึงมีไม่เพียงพอต่อหมู่เรียนท่ีจดั
ไว ้ สามารถตดัสินใจอยา่งเร่งด่วน ในการด าเนินการ
ประสานหาห้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ หรือ
ประสานสาขาวิชาเพื่อแจง้ปรับเปล่ียนวนั เวลาสอน 
ตามวนัท่ีมีห้องเรียนว่างและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ตารางเรียนของนกัศึกษา (มีการตดัสินใจ) นอกจากน้ี
ตอ้งประสานงานการจดัตารางสอนรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของหลกัสูตร  4 ปี และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตร 5 ปี ร่วมกับ

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดใน มคอ. 1 จึงท าให้
เกิดความยุง่ยากในการติดต่อประสานงานซ่ึงจะตอ้ง
ประสานงานเพิ่มมากข้ึน เช่น สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาภาษาองักฤษ สาขาวิชานาฏยศิลป์ศึกษา 
และสาขาวิชาสังคมศึกษา จะต้องประสานงานกับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ตอ้ง
ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ซ่ึงต่อมาได้มีการพฒันาหลกัสูตรเพิ่มข้ึน จ านวน 3 
สาขาวิชา คือสาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี และ
สาขาวิช าชี ววิท ยา และต้องประสานงานกับ
สาขาวิชาดนตรีไทยศึกษา และสาขาวิชาดนตรี
ตะวันตกศึกษากับทางวิทยาลัยการดนตรีด้วย 
นอกจากน้ี หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต 4 ปี จ  านวน 3 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาการ
ประเมินผลและวิจยัทางการศึกษา ท่ีตอ้งปรับเปล่ียน
ปริญญาทางการศึกษาตามค าแนะน าของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)จาก
เดิมคือ ครุศาสตรบณัฑิต ไปเป็น ศิลปศาสตรบณัฑิต 
จึงท าให้ต้องศึกษาข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและ
การจดัแผนการเรียนของหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต
เพิ่ ม เติม  (มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก) จากนั้ น
ด าเนินการจดัหมู่เรียนรายวิชาชีพครู โดยจดัจ านวน
นัก ศึกษาหมู่ เรียนละไม่ เกิน  30 คน ตามเกณฑ์
เง่ือนไขมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา แต่เน่ืองจาก
นกัศึกษาในแต่ละชั้นปีมีจ านวนมาก ส่งผลใหผู้ส้อน
ในแต่ละรายวิชามีไม่เพียงพอต่อการจดัหมู่เรียน จึง
ไดคิ้ดริเร่ิมและปรับเปล่ียนแนวทางและแกไ้ขปัญหา
ในการปฏิบติังานด้วยการจดัรายวิชาชีพครูทุกชั้นปี
ออกเป็น  2 กลุ่ม คือกลุ่มวิชา A กบั กลุ่มวิชา B และ
แบ่งจ านวนนักศึกษา ออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 
A และกลุ่ม B  เช่นเดียวกนั แล้วจดัท าเป็นแผนการ



 
 

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วชิาชีพของคณะ เพื่อด าเนินการ
จดัตารางสอนรายวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพให้กบั
นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 และปีท่ี 5 และเม่ือด าเนินการจดั
ตารางสอนรายวิชาชีพครู รายวิชาบังคับ รายวิชา
บังคับเลือก รายวิชาเลือก รายวิชาเลือกเสรี และ
รายวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา
เสร็จส้ินแล้ว  จึงน าเสนอข้อมูลต่อรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการวิชาการ  เพื่อพิจารณาและก ากบั
ตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบติังาน (มีการ
ก ากับตรวจสอบ) น าตารางสอนทุกรายวิชาทั้ ง
หลกัสูตร 4 ปี และหลกัสูตร 5 ปี ท่ีผ่านการพิจารณา
และตรวจสอบความถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ มาบนัทึก
ลงในระบบตารางสอน โดยใช้เคร่ืองมือระบบ
ส ารส น เท ศ เพื่ อ ก ารบ ริห าร ง าน (MIS)  ข อ ง
มหาวิทยาลยั และด าเนินการบนัทึกขอ้มูลตามล าดบั
ขั้ น ต อน ก ารบัน ทึ ก ข้อ มู ล ก ารใช้ ง าน ระบ บ
ตารางสอน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การเปิดรายวิชา  การก าหนด
จ านวนรับนักศึกษาของรายวิชาในแต่ละหมู่เรียน 
การก าหนดวนั เวลาท่ีสอน ห้องเรียน และอาจารย์
ผูส้อน รวมทั้งการก าหนดเง่ือนไขระดับสิทธ์ิชั้นปี 
ระดับสิทธ์ิสาขาวิชา  ระดับสิทธ์ิคณะ และระดับ
รายบุคคล ของนกัศึกษาท่ีจะอนุญาตให้ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นๆ รวมทั้งตรวจสอบการซ ้ าซ้อน
ของวนั เวลาท่ีสอน ห้องเรียน และอาจารยผ์ูส้อนใน         
แ ต่ละรายวิช าด้วยระบบสารสน เทศ เพื่ อก าร
บริหารงาน MIS เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในข้อมูล
ตารางสอน ท่ีบันทึกลงระบบไปแล้ว  และเม่ือ
ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลตารางสอนตามขั้นตอนเสร็จ
ส้ินแลว้ จึงจดัท ารายงานสรุปการเปิดรายวิชา (ปผ.3) 
เพื่อน าเสนอข้อมูลให้ทุกสาขาวิชาและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พิจารณาและก ากบั
ตรวจสอบความ ถูกต้องอีกค ร้ัง  (มี การก ากับ
ตรวจสอบ)  แลว้น าผลการพิจารณา มาเผยแพร่และ

เรียนสลบักนัในแต่ละภาคเรียน  เพื่อให้นกัศึกษาได้
เรียนวิชาชีพครูครบตามหลักสูตร สามารถจัด          
หมู่ เรียนและอาจารย์ผู ้สอนได้เพี ยงพอ รวมทั้ ง
สอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
(มีความยุ่งย ากซับซ้ อน  และมีการตัด สิน ใจ )  
ด าเนินการประสานงานกบัอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบราย
วิชาชีพครู เพื่อประชุมก าหนดวนั เวลา และอาจารย์
ผูส้อน ส าหรับการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียน
ต่อไป หลงัจากจดัตารางสอนรายวิชาชีพครูทุกชั้นปี
เส ร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประสานงานกับอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบในส่วนงานวิชาการของแต่ละสาขาวิชา 
เพื่อด าเนินการจัดตารางสอนรายวิชาบังคับ วิชา
บงัคบัเลือก วิชาเลือก และวิชาเลือกเสรี โดยก าหนด
รายวิชาท่ีจะเปิดสอนให้ตรงตามแผนการเรียน      
ในโครงสร้างหลักสูตร พร้อมทั้ งก าหนดวนั เวลา
และอาจารย์ผู ้สอน  เม่ือสาขาวิชาจัด ส่ งข้อมูล
เรียบร้อยแลว้ จึงด าเนินการจดัตารางห้องเรียนให้กบั
ทุกรายวิชาอีกคร้ัง โดยจัดท าเป็นตารางการใช้
ห้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จดัการ (MIS)  เพื่อให้ง่ายต่อการจดัตารางสอนและ
การสืบคน้ตารางห้องเรียนว่าง กรณีหากเกิดปัญหา
ในการจดัห้องเรียน ซ่ึงมีไม่เพียงพอต่อหมู่เรียนท่ีจดั
ไว ้สามารถตดัสินใจอยา่งเร่งด่วนในการด าเนินการ
ประสานหาห้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆ หรือ
ประสานสาขาวิชาเพื่อแจง้ปรับเปล่ียนวนั เวลาสอน 
ตามวนัท่ีมีห้องเรียนว่างและไม่ส่งผลกระทบต่อ
ตารางเรียนของนกัศึกษา (มีการตดัสินใจ) นอกจากน้ี
ตอ้งประสานงานการจดัตารางสอนรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของหลกัสูตร 4 ปี และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตร 5 ปี ร่วมกับ
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ เพื่อจดัรายวชิา
ให้กบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 และปีท่ี 5 เม่ือด าเนินการจดั
ตารางสอนรายวิชาชีพครู รายวิชาบังคับ รายวิชา



 
 

ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านช่องทางการ
ติด ต่อ ส่ื อส ารทั้ งท างบอ ร์ดประกาศข่ าวหน้ า
ส านักงานคณะ บอร์ดประกาศข่าวของสาขาวิชา 
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของคณะ เพื่ อให้นักศึกษา
สามารถตรวจสอบรายวิชาท่ีจะตอ้งลงทะเบียนเรียน
ในแต่ละภาคเรียนต่อไป และด าเนินการลงทะเบียน
เรียนผ่านระบบออนไลน์  ได้อย่างถูกต้องตาม
แผนการเรียนในหลักสูตร ทันเวลาตามประกาศ
ปฏิทินก าหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลยั 
(มีคุณภาพของงาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บังคับเลือก รายวิชาเลือก รายวิชาเลือกเสรี และ
รายวิชาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา
เสร็จส้ินแล้ว  จึงด าเนินการจดัท าขอ้มูลในรูปแบบ
ตาราง เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ลดความผิดพลาดของขอ้มูลตารางสอน น าเสนอต่อ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ เพื่อ
พิจารณาและก ากบัตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ปฏิบัติงาน (มีการก ากบัตรวจสอบ) น าตารางสอน
ทุกรายวิชาทั้ งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ท่ี
ผ่านการพิ จารณาและตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแลว้ มาบนัทึกลงในระบบตารางสอน โดย
ใช้เคร่ืองมือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
(MIS) ของมหาวทิยาลยั และด าเนินการบนัทึกขอ้มูล
ตามล าดบัขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลการใชง้านระบบ
ตารางสอน ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การเปิดรายวิชา  การก าหนด
จ านวนรับนักศึกษาของรายวิชาในแต่ละหมู่เรียน 
การก าหนดวนั เวลาท่ีสอน ห้องเรียน และอาจารย์
ผูส้อน รวมทั้งการก าหนดเง่ือนไขระดับสิทธ์ิชั้นปี 
ระดับสิทธ์ิสาขาวิชา  ระดับสิทธ์ิคณะ และระดับ
รายบุคคล ของนกัศึกษาท่ีจะอนุญาตให้ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชานั้นๆ รวมทั้งตรวจสอบการซ ้ าซ้อน
ของวนั เวลาท่ีสอน ห้องเรียน และอาจารยผ์ูส้อนใน         
แ ต่ละรายวิช าด้วยระบบสารสน เทศ เพื่ อก าร
บริหารงาน MIS เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในข้อมูล
ตารางสอน ท่ีบันทึกลงระบบไปแล้ว  และเม่ือ
ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลตารางสอนตามขั้นตอนเสร็จ
ส้ินแลว้ จึงจดัท ารายงานสรุปการเปิดรายวิชา (ปผ.3) 
เพื่อน าเสนอข้อมูลให้ทุกสาขาวิชาและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ พิจารณาและก ากบั
ตรวจสอบความ ถูกต้อ ง อีกค ร้ัง  (มีก ารก ากับ
ตรวจสอบ)  แลว้น าผลการพิจารณา มาเผยแพร่และ
ประชาสัมพนัธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านช่องทางการ
ติด ต่อ ส่ื อส ารทั้ งท างบอ ร์ดประกาศข่ าวหน้ า



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช้ินงาน : 2. ควบคุมและดูแลการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนของโครงสร้าง
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต และมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา 
การปฏิบัติงาน : ศึกษาข้อมูลแผนการเรียนตาม

โครงสร้างหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต ทั้งหลกัสูตร 4 

ปี และหลักสูตร 5 ปี  ศึกษาระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษา และศึกษาขั้นตอนวิธีการเข้าใช้งาน

ระบบบริการการศึกษาเพื่อการบริหารงาน (MIS) 

ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามลกัษณะของผูใ้ช้งาน 

คือ ระบบส าหรับนักศึกษา เจา้หน้าท่ี และอาจารย ์ 

(มีความยุ่งยากซับซ้อน) ด าเนินการประกาศปฏิทิน

ก าหนดการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยให้

นักศึกษาและอาจารยทุ์กสาขาวิชาทราบ พร้อมทั้ ง

แจง้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทุกชั้นปีเขา้ตรวจสอบขอ้มูล

เบ้ืองต้นของนักศึกษา โดยเข้าใช้งานระบบบริการ

การศึกษาเพื่อการบริหารงาน(MIS) ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต เพื่อตรวจสอบสถานภาพของนกัศึกษา 

และผลการเรียนของนักศึกษาท่ีอยู่ในการดูแลให้

ส านักงานคณะ บอร์ดประกาศข่าวของสาขาวิชา 
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของคณะ และผ่านทางระบบ 
Social Media เช่น Facebook, Line เป็นต้น เพื่อให้
นัก ศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาท่ี จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน และด าเนินการ
ลงทะเบียนเรียนผา่นระบบออนไลน์ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามแผนการเรียนในหลักสูตร สะดวกรวดเร็ว 
ทนัเวลาตามประกาศปฏิทินก าหนดการลงทะเบียน
เรียนของมหาวทิยาลยั (มีคุณภาพของงาน) 
 
 

ช้ินงาน : 2. ควบคุมและดูแลการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนของโครงสร้าง
หลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต และมาตรฐานวิชาชีพครู
ของคุรุสภา 
การปฏิบัติงาน : ศึกษาข้อมูลแผนการเรียนตาม

โครงสร้างหลกัสูตรครุศาสตรบณัฑิต ทั้งหลกัสูตร 4 

ปี และหลักสูตร 5 ปี ศึกษาระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษา และศึกษาขั้นตอนวิธีการเข้าใช้งาน

ระบบบริการการศึกษาเพื่อการบริหารงาน (MIS) 

ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ตามลกัษณะของผูใ้ช้งาน 

คือ ระบบส าหรับนักศึกษา เจา้หน้าท่ี และอาจารย ์ 

และแนะน าวิธีการเขา้ใช้งานระบบ ให้แก่นักศึกษา 

เจ้าหน้าท่ี  และอาจารย์ (มีความยุ่งยากซับซ้อน) 

ด าเนินการประกาศปฏิทินก าหนดการลงทะเบียน

เรียนของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาและอาจารยทุ์ก

สาขาวิชาทราบ พร้อมทั้งแจง้ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาทุก

ชั้นปีเขา้ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัศึกษา โดย

เขา้ใชง้านระบบบริการการศึกษาเพื่อการบริหารงาน

(MIS) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อตรวจสอบ



 
 

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด และท าการ

อนุมัติสิทธ์ิการลงทะเบียนเรียนให้กับนักศึกษา 

หลงัจากท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดด้ าเนินการตรวจสอบ

สถานภาพและผลการเรียนของนักศึกษาแล้ว  จึง

ด าเนินการรับติดต่อนกัศึกษาท่ีมีสถานภาพ หรือผล

การเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดมา

ติดต่อ จะตอ้งรีบด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้

และหาแนวทางการแกไ้ข เพื่อให้นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนได้ทันตามก าหนดเวลา (มีการ

ตดัสินใจและมีคุณภาพของงาน)  จากนั้นด าเนินการ

จดัท าประกาศตารางสอนท่ีผ่านการพิจารณาและ

ก ากับตรวจสอบความถูกต้องจากรองคณบดีฝ่าย

วิชาการและบริการวิชาการ ตามแผนการเรียนของ

หลัก สู ต รให้ นั ก ศึ กษ าท ราบ  เพื่ อ เป็ น ข้อ มู ล

ประกอบการลงทะเบียนของนักศึกษา (มีการก ากบั

ตรวจสอบ) ในระหวา่งระยะเวลาของการลงทะเบียน

เรียนตามประกาศปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของ

มหาวิทยาลยั ตอ้งควบคุมและดูแลการลงทะเบียนให้

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เม่ือนักศึกษาพบปัญหา  

ท่ีท าให้ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ จะต้อง

ด าเนินการส ารวจหาจุดท่ีเป็นปัญหาและตดัสินใจ

ด้วยตนเอง เพื่ อแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนเรียนได ้และสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

เง่ือนไขต่างๆ  เช่น การก าหนดสิทธ์ิให้สามารถ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไม่ใช่ระดับชั้ นปีของ

ตนเองได ้การขยายจ านวนรับกรณีหมู่เรียนเต็ม การ

เปิดหมู่เรียนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  การแก้ไขตาราง

ห้องเรียน หรือตารางเวลาเรียนซ ้ าซ้อนกัน (มีการ

ตดัสินใจ) เม่ือส้ินสุดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละ

สถานภาพของนักศึกษา และผลการเรียนของ

นักศึกษาท่ีอยู่ในการดูแลให้เป็นไปตามเกณฑ์ ท่ี

มหาวิทยาลยัก าหนด และท าการอนุมติัสิทธ์ิให้กับ

นกัศึกษาในการลงทะเบียนเรียน หลงัจากท่ีอาจารยท่ี์

ปรึกษาได้ด าเนินการตรวจสอบสถานภาพและผล

การเรียนของนักศึกษาแล้ว จึงด าเนินการรับติดต่อ

นกัศึกษาในกรณีท่ีนกัศึกษา มีสถานภาพ หรือผลการ

เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด  โดยการ

ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น ให้ค  าแนะน า และแก้ไข

ปัญหาให้กับนักศึกษา เพื่อให้สามารถลงทะเบียน

เรียนได้ทนัตามก าหนดเวลา (มีการตดัสินใจและมี

คุณภาพของงาน)  จากนั้นด าเนินการจดัท าประกาศ

ตารางสอนฉบับสมบูรณ์ท่ีผ่านการพิจารณาแก้ไข

และก ากบัตรวจสอบความถูกตอ้งจากรองคณบดีฝ่าย

วิชาการและบริการวิชาการ ตามแผนการเรียนของ

หลัก สู ต รให้ นั ก ศึ กษ าท ราบ  เพื่ อ เป็ น ข้อ มู ล

ประกอบการลงทะเบียนของนักศึกษา (มีการก ากบั

ตรวจสอบ) ในระหวา่งระยะเวลาของการลงทะเบียน

เรียนตามประกาศปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของ

มหาวิทยาลัย ต้องตรวจสอบ ควบคุมและดูแลการ

ลงทะเบียนให้ เป็นไปด้วยความ เรียบ ร้อย เม่ือ

นักศึกษาพบปัญหาท่ีท าให้ไม่สามารถลงทะเบียน

เรียนได ้จะตอ้งด าเนินการส ารวจหาจุดท่ีเป็นปัญหา

และตดัสินใจดว้ยตนเองอยา่งอิสระ เพื่อแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ  อย่าง เร่ง ด่ วน เพื่ อให้ นัก ศึกษ าสามารถ

ลงทะเบียนเรียนได ้และสอดคลอ้งกบัเกณฑ์เง่ือนไข

ต่างๆ  เช่น การก าหนดสิทธ์ิให ้เช่น การก าหนดสิทธ์ิ

ให้สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีไม่ใช่ระดบัชั้น

ปีของตนเองได้ การขยายจ านวนรับกรณีหมู่เรียน



 
 

รอบ จึงจดัท าขอ้มูลรายงานผลการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา เพื่อให้สาขาวิชา

พิจารณาการเปิดหมู่ เรียน เพิ่ม  ขยายจ านวนรับ

นกัศึกษาในแต่ละหมู่เรียน หรือการยุบหมู่เรียนเป็น

ระยะๆ จนส้ินสุดก าหนดการลงทะเบียนเรียนตาม

ประกาศปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของมหาวทิยาลยั

(มีการก ากับตรวจสอบ) เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการ

ลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการ

จดัท าสรุปรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (ปผ.3) 

ทุกรายวิชา น าเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

บริการวิชาการ และผูบ้ริหารคณะพิจารณารับทราบ 

พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลให้กบัทุกสาขาวิชา เพื่อให้

สามารถน าขอ้มูลรายงานผลการลงทะเบียนเรียนไป

ใช้ในการจดัท าตารางสอนเพื่อขออนุมัติเปิดสอน 

และอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวข้องของแต่ละสาขาวิชาต่อไป           

(มีคุณภาพของงาน) 

 

 

 

 

ช้ินงาน : 3. ด าเนินการจดัการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ก ารปฏิ บั ติ ง าน : ศึ ก ษ าวิ ธี ก าร  แล ะขั้ น ต อน

กระบวนการจดัทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซ่ึงก าหนดให้ทุกหลกัสูตร

เต็ม การเปิดหมู่เรียนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  การแก้ไข

ตารางห้องเรียน หรือตารางเวลาเรียนซ ้ าซ้อนกนั (มี

การตดัสินใจ) เม่ือส้ินสุดการลงทะเบียนเรียนในแต่

ละรอบ จึงจดัท าข้อมูลรายงานผลการลงทะเบียน

เรียนของนกัศึกษาในแต่ละรายวชิา เพื่อให้สาขาวชิา

พิจารณาการเปิดหมู่ เรียน เพิ่ม  ขยายจ านวนรับ

นกัศึกษาในแต่ละหมู่เรียน หรือการยุบหมู่เรียนเป็น

ระยะๆ จนส้ินสุดก าหนดการลงทะเบียนเรียนตาม

ประกาศปฏิทินการลงทะเบียนเรียนของมหาวทิยาลยั

(มีการก ากับตรวจสอบ) เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการ

ลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลยั จึงด าเนินการจดัท า

สรุปรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (ปผ.3) ทุกรายวิชา

อย่างถูกต้องครบถ้วน น าเสนอต่อรองคณบดีฝ่าย

วิชาการและบริการวิชาการ ผู ้บริหารคณะพิจารณา

รับทราบ รวมทั้ งน าเสนอต่อรองคณบดีฝ่ายนโยบาย

และแผนเพื่อน าขอ้มูลไปจดัท าแผนงบประมาณการใช้

เงินไดท้นัตามก าหนดเวลา และด าเนินการจดัท าขอ้มูล

ในรูปแบบตารางสอนของอาจารย์แต่ละให้กับทุก

สาขาวิชา เพื่อด าเนินการขออนุมติัเปิดสอนตามล าดบั

ขั้นตอนต่อไป (มีคุณภาพของงาน) 

 

ช้ินงาน : 3. ด าเนินการจดัการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
การปฏิบัติงาน: ศึกษา วิเคราะห์วิธีการ แนวทางของ

มหาวิทยาลยั และขั้นตอนกระบวนการจดัทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ



 
 

ตอ้งด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.4)  จ  านวนอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงจะตอ้งมี

ผลคะแนนการทวนสอบเฉล่ียอยู่ในระดับดีข้ึนไป        

(มีความยุง่ยากซับซ้อน) ด าเนินการประสานงานกบั

สาขาวิชา และอาจารย์ผูรั้บผิดชอบรายวิชาชีพครู 

เพื่ อจัดการประชุมวางแผนก าหนดปฏิทินการ

ปฏิบัติงานทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู ้เรียนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยก าหนดวนั เวลา และ

สถานท่ีให้เรียบร้อย และด าเนินการจดัท าโครงการ

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ พร้อมทั้ งจดัท าค าสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการ

ด าเนินการทวนสอบ  ติดต่อประสานงานเบ้ืองตน้กบั

ผูท้รงคุณวุฒิ และจัดท าหนังสือเชิญผูท้รงคุณวุฒิ 

ประสานงานและอ านวยความสะดวก ให้ กับ

สาขาวิชาและผู ้รับผิดชอบรายวิชาชีพครูในการ

จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ประกอบการ       

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผล 

การเรียนรู้ เช่น เอกสารมคอ.ของรายวิชาท่ีจะใช้ 

ทวนสอบ เอกสารประกอบการสอน ต าราท่ีใช้สอน  

ผลงาน ข้อสอบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล  

แบบวิเคราะห์และรายงานผลการทวนสอบ (ทวน

สอบ 04, 05 และ 06) และไดป้รับเปล่ียนแนวทางใน

การปฏิบติังานโดยการออกแบบตารางการตรวจเช็ค

ความพร้อมและจดัล าดับของเอกสารท่ีเก่ียวข้องใน

การด าเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการ

ทวนสอบ (มีการตัดสินใจ) น าเสนอปฏิทินการ

อย่างละเอียด ซ่ึงได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรต้อง

ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผู ้เรียนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในรายละเอียดของ

รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.4)  จ  านวนอยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของ

รายวชิาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยจะตอ้งมี

ผลคะแนนการทวนสอบเฉล่ียอยู่ในระดับดีข้ึนไป 

เพื่อให้มัน่ใจวา่หลกัสูตรสามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีผล

การเรียน รู้ตามท่ีได้ก าหนดไว้  (มีความยุ่งยาก

ซบัซ้อนมาก)  ด าเนินการประสานงานกบัสาขาวิชา 

และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชาชีพครู เพื่อจดัการ

ประชุมวางแผนก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน          

ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ โดยก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีให้เรียบร้อย 

และด าเนินการจดัท าโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ

ของผู ้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ พร้อมทั้ ง

จัดท าค าสั่ งแ ต่ งตั้ งคณะกรรมการด า เนิ นการ           

ทวนสอบ  ประสานงานและจัดท าหนังสือเชิญ

ผู ้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ งอ านวยความสะดวกในการ

จดัเตรียมขอ้มูลต่างๆ เช่น มคอ.ของรายวิชาท่ีจะใช้

ทวนสอบ เอกสารประกอบการสอน ต าราท่ีใช้สอน  

ผลงาน ข้อสอบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล  

แบบวิเคราะห์และรายงานผลการทวนสอบ (ทวน

สอบ 04, 05 และ 06) และไดป้รับเปล่ียนแนวทางใน

การปฏิบติังานโดยการออกแบบตารางการตรวจสอบ

ความพร้อมและจดัล าดับของเอกสารท่ีเก่ียวข้องใน

การด าเนินการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการ

ทวนสอบ (มีการตัดสินใจ) น าเสนอปฏิทินการ

ปฏิบติังานการจดัทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน



 
 

ปฏิบติังานการจดัทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของแต่ละสาขาวิชา 

พ ร้อมทั้ งตารางการตรวจสอบความพร้อมและ

จดัล าดบัของเอกสารให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

บริการวิชาการรับทราบเพื่อพิจารณา และก ากับ

ตรวจสอบความถูกต้อง (มีการก ากับตรวจสอบ) 

ด าเนินการจดัทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามปฏิทินท่ีได้ก าหนดไว ้

และหลงัจากผูท้รงคุณวุฒิไดต้รวจสอบ พิจารณาและ

ให้ ข้อ เสนอแนะ ต่างๆ  ส าขาวิช าและอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบรายวิชาชีพครูด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง

ตามข้อ เสนอแนะ เม่ือ เส ร็จส้ินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

แลว้ จึงไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของทุกสาขาวิชา และจดัท ารายงานสรุปผล 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะและผูบ้ริหาร

ระดบัมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลผ่านทาง

เวบ็ไซต์ของคณะ เพื่อน าขอ้เสนอแนะไปใช้ในการ

วางแผนพฒันา  ประกอบการรับการตรวจประกัน

คุณภาพการศึกษา และพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรใน

คร้ังต่อไป (มีคุณภาพของงาน) 

 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของแต่ละสาขาวิชา 

พ ร้อมทั้ งตารางการตรวจสอบความพร้อมและ

จดัล าดบัของเอกสารให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

บริการวิชาการรับทราบเพื่อพิจารณา และก ากับ

ตรวจสอบความเรียบร้อย (มีการก ากบัตรวจสอบ) 

ด าเนินการจดัทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามปฏิทินท่ีได้ก าหนดไว ้

และหลงัจากผูท้รงคุณวุฒิไดต้รวจสอบ พิจารณาและ

ให้ ข้อ เสนอแนะต่างๆ  ส าขาวิช าและอาจารย์

ผูรั้บผิดชอบรายวิชาชีพครูด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง

ตามข้อ เสนอแนะ เม่ือ เส ร็จส้ินการทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

แลว้ จึงไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการทวน

สอบผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ของทุกสาขาวิชา และจดัท ารายงานสรุปผล 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะและผูบ้ริหาร

ระดบัมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลผ่านทาง

เว็บ ไซ ต์ขอ งคณ ะและมห าวิท ยาลัย  เพื่ อน า

ข้อ เส น อแน ะ ไป ใช้ ใน ก ารว างแ ผน พัฒ น า  

ประกอบการรับการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษา 

และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในคร้ังต่อไป (มี

คุณภาพของงาน) 

 

 

 

 

 

 


