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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.58 

คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งช้ี) โดยมี

จ านวน 1 องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(องค์ประกอบที่ 1) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4,5 และ 6) และมีจ านวน  

1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิตส าเร็จการศกึษาในปีการศึกษา 2559 จะด าเนนิการ

ส ารวจคุณภาพบัณฑิตในปกีารศึกษา 2560 

องค์ประกอบท่ี 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบท่ี 4 3.78 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 5 3.75 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.58 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ในการก่อตั้งสาขาได้มีการพัฒนาและเปิดการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีประวัติความ

เป็นมาตามล าดับ ดังนี้ 

พ.ศ. 2546 คณะได้รับมอบหมายจากส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้พัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมครูประจ าการส าหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีดังกล่าวคณะครุศาสตร์ได้

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร การผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 

แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2547 

พ.ศ. 2548 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญา

ตรี (หลักสูตร 5 ปี) จ านวน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

และในปี พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการศึกษา ร่วมกันด าเนินการพัฒนาข้ึนโดยยึดตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะจากปกีารศึกษา 2558 มี ดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะ ควรมีกระบวนการเปล่ียนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อก าหนด

ของ สกอ. มีระยะเวลาที่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลการปรับปรุง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2555) ได้ด าเนินการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม

มติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 30 กันยายน 2558 ซ่ึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 

คนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 คน 

องค์ประกอบท่ี 3: นักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษามีการประเมินผลแต่ควรแสดงการวิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึนและแนว

ทางแก้ไขปรับปรุง เพื่อน าข้อเสนอเหล่านั้นมาปรับปรุงระบบและกลไกให้ชัดเจน 
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ผลการปรับปรุง กระบวนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 ต้องการรับนักศึกษา 80 คน 

สาขาไม่ได้ประกาศส ารอง จึงมีจ านวนนักศึกษามาเรียนจริงน้อยกว่าและมีอัตราคงอยู่ 51 คน ดังนั้น 

ในปีการศึกษา 2559 จึงปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาจ านวนเพ่ิมขึ้นจากจ านวนที่ต้องการรับจริงใน

แต่ละรอบท าให้มีนักศึกษา 96 คน เกินจ านวนที่ต้องการรับจริง นอกจากนี้ ยังพบว่านักศึกษาที่เข้ามา

เรียนด้วยวิธีพิเศษมีปัญหาทางการเรียน จึงมีระบบการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล  

ข้อเสนอแนะ ควรจัดให้มีการประเมินระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา และ

การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาให้ชัดเจน และควรแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงเพื่อพัฒนา 

ผลการปรับปรุง หลักสูตรได้มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา และการให้

ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบ 

วิธีการด าเนินงานให้ดีข้ึนจนเป็นรูปธรรม มีโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาค เรียน 

มีกระบวนการที่ปรึกษา และแก้ปัญหานักศึกษา จนสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้ 

ข้อเสนอแนะ การจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรแสดงกิจกรรม

และผลท่ีเกิดข้ึนตามเป้าหมายการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ผลการปรับปรุง การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทั้ง 9 โครงการและ

การบูรณาการ  การเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในปีการศึกษา 2559 ได้เน้น

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น โครงการค่ายปฐมวัย เน้นทักษะการท างานร่วมกันและ

ภาวะผู้น า โครงการสะเต็มศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย เน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ตลอดจนการปลูกฝัง 

ให้มีจิตสาธารณะผ่านโครงการจิตอาสาพัฒนาน้อง เป็นต้นซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้เน้นการมีส่วนร่วม  

ของนักศึกษา นักศึกษาได้ลงมือกระท า ท าให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

อย่างรอบด้าน 

องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย ์

ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาวุฒิการศึกษาในระดับปริญญา

เอกเพ่ิมมากข้ึน โดยอาจจัดท าเป็นแผนการพัฒนาอาจารย์ให้ชัดเจน 

ผลการปรับปรุง ในปีการศึกษา 2559 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้วางแผนอัตราก าลังโดยส่งเสริม

ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 1 ต าแหน่ง ก าหนดเป็นแผนการ

พัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน โดยก าหนดให้อาจารย์ชมพูนุท ล้ิมเลิศมงคลไปศึกษาต่อ ซ่ึงขณะนี้อยู่

ในช่วงด าเนินการสอบศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

องค์ประกอบท่ี 5: หลักสตูร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะ ระบบและกลไกมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ แต่ยังไม่พบการปรับปรุงเพ่ือ

พัฒนาระบบและกลไกอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีการช้ีแจงกับขอความชัดเจนจากสถาบันเรื่องการ



7 

 

รายงานผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อให้การรายงานเป็นไปอย่างถูกต้อง รวมถึงการบูรณาการพันธกิจ

กับการเรียนการสอนที่จ าเป็นต้องมีการแสดงรายละเอียดของการบูรณาการให้เห็นชัดเจน 

ผลการปรับปรุง หลักสูตรมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ คณะมีความชัดเจนในการรายงาน

ผลการเรียนชัดเจนมากข้ึน โดยเฉพาะการรายงานจ านวนนักศึกษาตามที่ลงทะเบียนจริงในภาคเรียน

นั้นๆ การบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอนได้ระบุใน มคอ.3 และโครงการ 
 

องค์ประกอบท่ี 6: ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ ควรจัดให้มีระบบและกลไกในการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงกระบวนการอยา่ง

ชัดเจน 

 ผลการปรับปรุง หลักสูตรมีระบบและกลไกในการน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ

อย่างชัดเจน 
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ีและองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑิต/ศิษย์เก่า 

 - ผู้ใช้บัณฑิต 

 - ศึกษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผ่าน 3 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - - 
- 

 

-  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี - - 
- 

 

-  

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา มีการด าเนินการ 3  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ มีการด าเนินการ 4  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 ร้อยละ 0 0.00  

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 ร้อยละ 60 5.00  

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.2*100 ร้อยละ 24 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.33  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ มีการด าเนินการ 4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนินการ 4  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

 

 

มีการด าเนินการ 3  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการด าเนินการ   

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีการด าเนินการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนินการ   

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนินการ   

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60

วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน

แต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนินการ   
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

- -  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

มีการด าเนินการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- -  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.40 

  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

รวมคะแนนตัวบ่งช้ี 5.4 ผ่าน 9 ข้อ  

คิดเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ มีการด าเนินการ 4  

รวมคะแนนเฉล่ีย 11 ตัวบ่งช้ี 3.58 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลมุประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

- 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน่ 

- 
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องคป์ระกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรมีการจัดกจิกรรมเกี่ยวกับศาสตร์สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัยในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

- ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลผู้ปกครองเพ่ือให้สามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

- ควรวิเคราะห์ศกัยภาพนักศึกษาตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 ก่อนวางแผนด าเนินงาน 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- มีการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเน่ือง เช่น การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการท าผลงานทางวิชาการ 

 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติเพ่ิมมากขึ้น 

- ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารทีมี่ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 

 

 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- มีการด าเนินงานการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาอย่างมีรูปธรรม 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรวิเคราะห์รายวิชาที่น ามาจัดการเรียนรู้เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก่อนวางแผน

การด าเนินงานของทุกภาคการศึกษา 

- ควรตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ควรมีการน าผลการประเมินการด าเนินงานจากการก าหนดผู้สอน ก ากับติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนรู้ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ไปปรับปรุงในภาค

การศกึษาท่ี 2 ให้เห็นเป็นรูปธรรม 

 

 

3.การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

2.จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- เพ่ิมจุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในอาคารมากขึ้น 

- จัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัยเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ 

 

 

3.การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งช้ี 
I P O คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - - - บัณฑิตส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จะ

ด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิตในปีการศึกษา 2560 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.78 - - 3.78 ระดับคุณภาพด ี

5 4 4.00 3.67 - 3.75 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2 -  

คะแนนเฉล่ีย 3.48 3.75 - 3.58 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี -   
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

วันศุกร์ท่ี  14  กรกฎาคม  2560 

เวลา 08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 09.15 น.     ผู้บริหารคณะ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นนัทิยา  น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

เวลา 09.15 – 09.30 น.     แนะน าผู้บริหาร/และน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร 

   และแนะน าทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน 

เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

 สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย/และ

ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดท่ี 7 ประกอบด้วย 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชลี  ไสยวรรณ ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล  กรรมการ 

   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม  กรรมการ 

   4. นางสาวศรัณภัสร์  แสงทอง   เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

 สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย/และ

ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดท่ี 7 ประกอบด้วย 

(ต่อ) 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อญัชลี  ไสยวรรณ ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญไท  เจริญผล  กรรมการ 

   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม  กรรมการ 

   4. นางสาวศรัณภัสร์  แสงทอง   เลขานุการ 

เวลา 15.30 – 16.00 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินจุดแข็ง 

   จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะต่างๆ รายองค์ประกอบและภาพรวม 

เวลา 16.00 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมินคุณภาพ น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของหลักสูตร 

เวลา 16.30 น.      คณบดีกล่าวปดิ 

หมายเหตุ :   เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

 เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

** ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ** 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 
 

  

 

  


