
บันทึกการเล่าเร่ือง 
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  กลุ่ม  ชุมชนคนวิชาการ 

เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
ณ ห้องประชุมอาภากร คณะศิลปศาสตร์   วันท่ี  10  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2555 

 
ผู้เล่าเรื่อง รายละเอียดของเรือ่ง สรปุความรู้ที่ได้ 

ดร.พรพิไล  
   เติมสินสวัสดิ ์
รองคณบดี  ฝ่าย
วิชาการและวิจัย  
คณะศิลปศาสตร ์
 
 

       จุดประสงค์หน่ึงของการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาคือการมุ่งพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองและครอบครัวซึ่งนักศึกษาท่ีจะประสบความส าเร็จในการด าเนินชีวิต
หรืออาชีพ นอกจากมีความรู้ทางวิชาการแล้วจะต้องมีวิชางานและวิชาคน 
ซึ่งหากจะดูความหมายของวิชาการ วิชางานและวิชาคนแล้ว จะเป็น
การบูรณาการระหว่างทักษะด้านต่างๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้น่ันเอง 
กล่าวคือ 
       วิชาการ (Knowledge) เป็นการน าความรู้และทักษะเชาวน์ปัญญา
มาใช้ด้วยกัน ซึ่งผู้เรียนต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาการและประสบการณ์
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน ท่ีจะสามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
รวมท้ังการศึกษาเรียนรู้และการใช้ความรู้และประสบการณ์เพื่อการพฒันา
วิชาการในสาขาของตนได้ 
       วิชางาน (Skill) เป็นการน าทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะเชาวน์ปัญญามาใช้ด้วยกัน  
ผู้เรียนจะมีทักษะและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวะ
แวดล้อมการท างานทันสมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
       วิชาคน (Attitude) เป็นการน าเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบมาใช้ด้วยกัน  ผู้เรียนมี
จิตส านึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว วิชาชีพและสังคม 
มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการด ารงตนในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
        ดังน้ัน  ในการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาจึงต้องมีข้ันตอน 
โดยเริ่มต้ังแต่ การจัดวัตถุประสงค์รายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนท้ัง 5 ด้าน หรือ วิชาการ วิชางานและวิชาคน  จากน้ันจึงเขียน
แผนการสอน/หัวข้อท่ีสอนและกิจกรรม รวมถึงการวัดและประเมินผล 
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนกับผู้เรียนซึ่งจะต้องอาศัยแบบประเมินท้ังจากผู้เรียน
และตัวผู้สอนเอง ดังแสดงในภาพ 
 
 
 

แนวทางการจัดการเรียน
การสอนใหส้อดคล้อง
ตามหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ท่ีเล่ามาน้ี เป็นแต่เพียงแนวทางหน่ึงเท่าน้ันส าหรับการจัดการเรียน
การสอนเพื่อตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร TQF ซึ่งผู้สอน
สามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
บัณฑิตมีผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม, ด้านความรู้, 
ด้านทักษะทางเชาวน์ปัญญา, ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

                                                                                                            คุณลิขิต : นายประยุทธ  เทยีมสุข 
 
 
 

วัตถุประสงค์รายวิชา 

วิชาการ  

(Knowledge) 

วิชางาน  

(Skills) 

วิชาคน  

(Attitude) 

แผนการสอน 

หัวข้อที่สอนและกจิกรรม 

การวัดและประเมินผล 

ผลสัมฤทธ์ิทีเ่กิดกบัผูเ้รียน 

ประเมินการสอนโดย นศ. ผู้สอนประเมินตนเอง 
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ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล หมายเหต ุ
1 ดร.พรวิไล  เติมสินสวัสดิ ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
2 ผศ.ผ่องพรรณ  จันทร์กระจ่าง เวลา 13.00 – 15.00 น. 
3 อาจารย์ภคพนธ์  ศาลาทอง เวลา 13.00 – 15.00 น. 
4 ผศ.กวินวุฒิ  กลั่นไพฑรูย ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
5 ผศ.เกศิณี  บ ารงุไทย เวลา 13.00 – 15.00 น. 
6 ผศ.เกษสุนีย์  บ ารุงจิตต์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
7 ผศ.ชัยชนะ  มิตรสัมพันธ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
8 ผศ.รพพีรรณ  สุฐาปัญญกุล เวลา 13.00 – 15.00 น. 
9 ผศ.ดร.ณรงค์  โพธ์ิพฤกษานันท์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
10 อาจารย์นิสิต  ค าพิกุล เวลา 13.00 – 15.00 น. 
11 อาจารยป์ระดิษฐ์  พยุงวงศ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
12 ผศ.ปราณี  ประวิชพราหมณ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
13 ผศ.ภาวิณี  อุ่นวัฒนา เวลา 13.00 – 15.00 น. 
14 อาจารย์วิบลูย์  หวังรวยนาม เวลา 13.00 – 15.00 น. 
15 ผศ.วิรัช  คูหาวันต์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
16 ผศ.สริิรัตน์  วงษ์ส าราญ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
17 ผศ.อ านาจ  เอี่ยมส าอาง เวลา 13.00 – 15.00 น. 
18 อาจารยป์ิยะชาติ  สิทธ์ิวิภูศิริ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
19 ผศ.สุธาทิพย์  เกียรติวานิช เวลา 13.00 – 15.00 น. 
20 ผศ.เจทญา  กิจเกิดแสง เวลา 13.00 – 15.00 น. 
21 อาจารย์ขจรเกียรติ  ขุนชิต เวลา 13.00 – 15.00 น. 
22 อาจารย์ชฎาพร  จีนชาวนา เวลา 13.00 – 15.00 น. 
23 อาจารยร์ะวิวรรณ  ธรณี เวลา 13.00 – 15.00 น. 
24 อาจารย์อรจริา  ธรรมไชยางกรู เวลา 13.00 – 15.00 น. 
25 อาจารย์พงศ์รัชต์ธวัช  วิวังสู เวลา 13.00 – 15.00 น. 
26 อาจารยส์ุทธิมา  วันเพ็ง เวลา 13.00 – 15.00 น. 
27 อาจารย์ฉัตรฤดี  สุบรรณ ณ อยุธยา เวลา 13.00 – 15.00 น. 
28 อาจารยป์ระยทุธ  เทียมสุข เวลา 13.00 – 15.00 น. 
29 อาจารย์ใบเฟริ์น  วงษ์บัวงาม เวลา 13.00 – 15.00 น. 
30 ผศ.สุนทรี  สุวรรณสมบูรณ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
31 อาจารยเ์จนตา  แก้วลาย เวลา 13.00 – 15.00 น. 
32 อาจารย์พลัลพ  หามะลิ  เวลา 13.00 – 15.00 น. 
33 อาจารย์นเรศ  กันธะวงศ์ เวลา 13.00 – 15.00 น. 
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  คุณเอื้อ   นายภคพนธ์   ศาลาทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

  คุณอ านวย ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย 

  คุณประสาน นางระวิวรรณ ธรณี 

  คุณกิจ  ดร.พรพิไล เติมสินสวัสดิ ์

  คุณลิขิต  นายประยทุธ เทียมสุข 

 

 


