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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.15 คะแนน)  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจ านวน  

1 องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (องค์ประกอบที่ 

1) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 3,5 ) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ  

อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4,6) 

 

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 3.33 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 4 2.89 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบท่ี 5 3.25 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.15 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 48) ได้กล่าวถึงการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศว่ามีการ

ขยายตัวเชิงปริมาณอย่างรวดเร็ว จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่ถึง

ระดับการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งยังขาดความเข้มแข็งในด้านความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างาน

ด้านการใช้ภาษา การคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ นอกจากนี้ทักษะนักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหา

ด้านทักษะการอ่าน  

ด้วยเหตุนี้จึงควรผลิตครูผู้สอนภาษาไทยที่มีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู ตระหนักถึง

ความส าคัญของภาษาไทย รวมทั้งผลิตครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2555) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนักศึกษา จ านวนทั้งส้ิน 371 คน โดยมี

อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 คน และมีอาจารย์ผู้สอน จ านวน 17 คน อาจารย์พิเศษ 5 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีวุฒิปริญญาเอก จ านวนทั้งส้ิน 0 คน ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 0 คน 

มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 ผลงาน  

การปรับปรุงการด าเนินงานในปี 2559 สรุปได้ดังน้ี 

ข้อเสนอแนะ องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

 - 

 ผลการด าเนินงาน 

 - 

 ผลที่ได ้

- 
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ข้อเสนอแนะ องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 -   

 ผลการด าเนินงาน 

 - 

 ผลที่ได ้

- 

ข้อเสนอแนะ องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

1. หลักสูตรควรมีการประเมนิกระบวนการท่ีชัดเจน 

2. หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วนทกุตัว

บ่งช้ี 

3. หลักสูตรควรเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษให้นกัศกึษาก่อนจบการศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินและหลกัฐานท่ีชัดเจน 

2. หลักสตูรมแีบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสมัครเข้าศกึษาต่อแบบประเมิน

ความพึงพอใจการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ

ส่งเสริมและพฒันานักศกึษา 

3. หลักสูตรโดยมหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศกัยภาพภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 

 ผลที่ได ้

1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินและหลกัฐานท่ีชัดเจน 

2. หลักสูตรมีแบบประเมนิครบถ้วนทกุตัวชี้วัด 

3. นักศึกษาชั้นปทีี่ 1 – 4 สาขาวิชาภาษาไทยทุกคนเข้ารับการอบรมทุกคน   

ข้อเสนอแนะ  องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

1. หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

2. หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วนทกุตัว

บ่งช้ี 

3. หลักสูตรควรเร่งรัด ส่งเสริม การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินและหลกัฐานท่ีชัดเจน 

2. หลักสูตรมีแบบประเมนิความพึงพอใจของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรตอ่การบริหารจัดการ

หลักสูตร 

3. มหาวิทยาลัยและคณะครศุาสตร์จัดโครงการเพิม่ต าแหน่งทางวิชาการให้แก่อาจารย์ทีย่ังไม่

มีต าแหน่งทางวิชาการ มีเป้าหมายเพ่ือเร่งรัดและส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพที่สูงข้ึน  

โดยเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญและมอบหมายให้บุคลากรของคณะทีม่ีต าแหน่งทาง

วิชาการแล้วเป็นพี่เล้ียงจนสามารถส่งผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 ผลที่ได ้

1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินและหลกัฐานท่ีชัดเจน 

2. หลักสูตรมีแบบประเมนิครบถ้วนทกุตัวชี้วัด 

3. อาจารย์ทศันย์ี เศรษฐพงศ์ ส่งผลงานเพ่ือขอด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซ่ึงอยู่

ระหว่างปรบัแก้ผลงานตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวฒุิ 

ข้อเสนอแนะ  องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรียน 

1. หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

2. หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วนทกุตัว

บ่งช้ี 

3. หลักสูตรควรปรบัรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อน 

 ผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินและหลกัฐานท่ีชัดเจน 

2. หลักสูตรมีแบบประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพหลักสูตร   

3. หลักสูตรจัดท าหลักสูตรครศุาสตรบณัฑติสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560  

 ผลที่ได ้

1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินและหลกัฐานท่ีชัดเจน 

2. หลักสตูรมแีบบประเมินครบถ้วนทกุตัวชี้วัด 

3. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบและให้ความเห็นความชอบหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ข้อเสนอแนะ  องค์ประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

1. หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

2. หลกัสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วนทกุตัว

บ่งช้ี 

3. หลักสูตรควรปรบัปรุงห้องเรียนใหเ้พียงพอและเหมาะสมต่อจ านวนนักศึกษา เช่น เก้าอ้ี 

จ านวนห้องเรียน เปน็ต้น 

4. หลกัสูตรควรปรบัปรุงเทคโนโลยกีารสอน โสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมต่อการใช้งาน 

 ผลการด าเนินงาน 

1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินและหลกัฐานท่ีชัดเจน 

2. หลักสูตรมีแบบประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

3. คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณจัดซ้ือส่ิงสนับสนุนการเรียนรูต้ามความจ าเป็น 

4. คณะครุศาสตร์จัดสรรงบประมาณปรับปรุงระบบเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน   

 ผลที่ได ้

1. หลักสูตรมีกระบวนการประเมินและหลกัฐานท่ีชัดเจน 

2. หลักสูตรมีแบบประเมนิครบถ้วนทกุตัวชี้วัด 

3. เก้าอ้ีในห้องเรียนมีจ านวนเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา   

4. ระบบเทคโนโลยีในห้องเรียนไดร้ับแก้ไข และจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องท่ีช ารุด 

 

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 
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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 คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

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 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

- - 
- 

 

-  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี - - 
- 

 

-  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการ 4.00  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา มีการด าเนินการ 3.00  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ มีการด าเนินการ 4.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 ร้อยละ 0 0.00  

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
0 ร้อยละ 0 0.00  

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.4 ร้อยละ 28 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 1.67  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ มีการด าเนินการ 3.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการ 2.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน มีการด าเนินการ 3,00  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการด าเนินการ   

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีการด าเนินการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

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 

60วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนินการ   
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มีการด าเนินการ   

  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 4.28 

  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

รวมคะแนนตัวบ่งช้ี 5.4 ผ่าน 10 ข้อ  

คิดเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ มีการด าเนินการ 3.00  

รวมคะแนนเฉล่ีย 11 ตัวบ่งช้ี 3.15 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลมุประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

- 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน่ 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- หลักสูตรได้ด าเนินงานด้านการพัฒนานักศกึษาได้เป็นระบบครบวงจร PDCA และด าเนินงานดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง และแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้อย่างเป็น

ระบบ อีกทั้งมุ่งพัฒนานักศึกษาตารมแนวทางการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 ได้เป็นอย่างดีจนส่งผลให้นักศึกษาได้รับรางวัลด้านภาษาไทยหลายรางวัล อันแสดงให้เห็นผลการ

พัฒนาตามองค์ประกอบท่ี 3 ได้เป็นอย่างดี 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- หลักสูตรได้ด าเนินการด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ อย่างเป็นระบบครบวงจร PDCA จนเห็นผลการพัฒนา คือ สามารถรับอาจารย์

ใหม่ที่มีคุณภาพซ่ึงผ่านระบบการสอบแข่งขันท่ามกลางผู้สมัครหลายคน หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์จนอาจารย์มีผลงานทางวิชาการทั้งงานวิจัยที่ได้รับทุนจาก

หน่วยงานภายนอก มีงานเขียนบทความวิชาการ จนส่งผลให้คะแนนการประเมิน 4.2.3 ผลงานอาจารย์อยู่ในระดับสูง และอาจารย์ก าลังเข้าสู่กระบวนการการขอด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ  

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- การด าเนินงานด้านการบูรณาการการเรยีนการสอนกับการบริการวิชาการ/งานวิจัย/ศิลปวัฒนธรรม ยังไม่ชัดเจน และยังด าเนินงานไม่เป็นระบบครบวงจร PDCA ควร

ด าเนินงานการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ/งานวิจัย/ศิลปวัฒนธรรม ให้ชัดเจน และเป็นระบบครบวงจร PDCA โดยเร่ิมต้นวางแผนก าหนดรายวิชาที่

จะด าเนินการบูรณาการตั้งแต่ต้นปกีารศึกษา และเขียนกิจกรรมบูรณาการลงใน มคอ 3 ให้ชัดเจน ว่าด าเนินการบูรณาการอย่างไร เน้ือหาใด ท่ีใด อย่างไร เม่ือแต่ละ

รายวิชาด าเนินการบูรณาการเรียบร้อยแล้ว จึงมีการประเมินการบูรณาการให้ชัดเจนว่าเกิดผลอย่างไรต่อนักศึกษาภายหลังกิจกรรมบูรณาการท่ีอาจารย์จัดให้ กรณี

บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ควรประเมินเพ่ิมว่าผู้รับบริการท่ีเปน็บุคคลภายนอกว่าเกิดผลอย่างไรต่อผู้รับบริการ และน าผลการประเมินการบูรณา

การได้ปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานด้านการบูรณาการต่อไป  

 

3.การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

 

 

3.การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

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 าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 

2559 จะด าเนินการส ารวจคณุภาพ

บัณฑิตในปกีารศึกษา 2560 

3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 2.89 - - 2.89 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 3.00 3.33 - 3.25 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

คะแนนเฉล่ีย 3.10 3.25 - 3.15 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี -   
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ภาคผนวก 
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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 าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย/และผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที ่6 ประกอบด้วย 

   1. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร    ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์  สถิรกุล เตชพาหพงษ์ กรรมการ 

   3. อาจารย์ ดร.บุณฑริกา  บูลภักด์ิ    กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสดี     เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

 สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย/และผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที ่6 ประกอบด้วย (ต่อ) 

   1. อาจารย์ ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร    ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริฉันท์  สถิรกุล เตชพาหพงษ์ กรรมการ 

   3. อาจารย์ ดร.บุณฑริกา  บูลภักด์ิ    กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสดี     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 
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ภาพประกอบ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 
 

   
 

   
 

  

 

  



 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

สาขาวชิาภาษาอังกฤษ 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



2 
 

สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ประจ าปีการศึกษา 2559.................................................................................................. 

 

3 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร………………………………………………………………………………………. 4 

ส่วนที่ 1 บทน า…………………………………………………………………………………………………… 5 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร………………………………………………………………..……………………… 5 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา…………………………….…………. 5 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร........................................ 10 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี.้............................................................................  10 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ……………………………………………………………..………………. 14 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร……………………………. 20 

การวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร…………………………………………………………… 20 

ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………….. 21 

ก าหนดการตรวจประเมนิ............................................................................................. 23 

ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร......... 25 

ภาพประกอบ.............................................................................................................. 30 

 

 



3 
 

(ลงนามแลว้) 

 

 

 

 

 



4 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.08 คะแนน)  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 

องค์ประกอบ ผา่นเกณฑม์าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (องค์ประกอบที่ 1) 

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 5) และมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ

ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3,4 และ 6) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2559 จะด าเนินการ

ส ารวจคุณภาพบัณฑติในปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่ 3 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 2.96 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.08 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และสังคมโลกภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้บทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาส าคัญของโลกได้

ปรากฏเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุกด้วยการผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี 

มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครูภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด

สามารถตัดสินใจ และปรับตัวใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษค านึงถึงภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของ

โลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห ์

สังเคราะห์ข้อมูลที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมตามสถานการณ์ได้ในทุกทักษะของภาษาอังกฤษ รวมทั้งสร้างเสริม 

ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถชี้น าและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ทิศทาง  

ที่สังคมพึงประสงค์ ตลอดจนมีรับผิดชอบตนเองและส่วนรวม เพื่อน าไปสู่สังคมที่สันติสุข โดยก าหนด

เป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร  

 ยุคสมัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วในปัจจุบันและการติดต่อสื่อสาร 

ที่ย่อโลกให้เล็กลงท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครู/อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพ 

สามารถเรียนรูแ้ละรู้เท่าทัน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ

เป็นอย่างด ีสามารถสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมคีุณภาพ รวมทั้งมคีุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

  จากการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (5ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พบว่า ผลการด าเนนิงานในปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (2.76 คะแนน) ตาม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 

องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (องค์ประกอบที่ 1) 

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3และ 5) และมีจ านวน 1องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่6) 

ทั้งนี ้องค์ประกอบที่ 2 ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศกึษา 

 จากผลการตรวจประเมนิฯข้างตน้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) ตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมาดังมรีายละเอียดดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  

ผลการประเมิน   ผา่น 

ข้อเสนอแนะ  ไม่มขี้อเสนอแนะ 

 ผลการปรับปรุง   ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนครบถ้วน (5คน) และเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ในการนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5  คน มี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (จ านวน 2 ท่าน) ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (จ านวน 2 ท่าน) และ

ระดับปริญญาโท (1 ท่าน) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน 5 

ปี) โดยได้รับความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยและน าส่ง สกอ. เพื่อรับทราบ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลการประเมิน   ไม่ได้รับการประเมนิ 

ข้อเสนอแนะ  ไม่มขี้อเสนอแนะ 

 ผลการปรับปรุง  ไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี   

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

ผลการประเมิน   ได้รับคะแนนประเมิน 2.33 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ  

  1.  หลักสูตรควรจัดประชุมท าแผนการประกันคุณภาพส าหรับทุกตัวบ่งชี้โดยมีระบบ

และกลไกอย่างชัดเจน 

 2.  หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วน

ทุกตัวบ่งชี้ 

 3.  หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรควรแสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาจากการประเมินเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

ผลการปรับปรุง    

  1.  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่  3.1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

ปริญญาตรี และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

(ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) และการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาและความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของนักศึกษา (ตัวบ่งชี ้3.3) 

  2.  หลักสูตรได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการครบถ้วน      

ทุกตัวบ่งชี ้ 
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 3.  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรมหีลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  

ผลการประเมิน   ได้รับคะแนนประเมิน 3.11 อยู่ในระดับคุณภาพดี 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  หลักสูตรควรจัดประชุมท าแผนการประกันคุณภาพส าหรับทุกตัวบ่งชี้โดยมีระบบ

และกลไกอย่างชัดเจน 

 2.  หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วน

ทุกตัวบ่งชี้ 

 3.  หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

  4.  หลักสูตรควรแสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาจากการประเมินเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

  5.  หลักสูตรควรเร่งรัดส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 6.  หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการปรับปรุง 

 1.  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหาร

และพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1) คุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) และผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 

4.3)   

 2.  หลักสูตรได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการครบถ้วน      

ทุกตัวบ่งชี ้ 

 3.  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรมหีลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

 5.  ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวุฒิปริญญาเอกได้รับต าแหน่งทาง

วิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย์) จ านวน 1 ท่าน 

  6.  ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรส าเร็จการศกึษาปริญญาเอก จ านวน 

1 ท่าน นอกจากนีอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ท่านก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรยีน  

ผลการประเมิน   ได้รับคะแนนประเมิน 3.00 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  

ข้อเสนอแนะ  

  1.  หลักสูตรควรจัดประชุมท าแผนการประกันคุณภาพส าหรับทุกตัวบ่งชี้โดยมีระบบ

และกลไกอย่างชัดเจน 
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 2.  หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วน

ทุกตัวบ่งชี้ 

 3.  หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรควรแสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาจากการประเมินเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

 5.  หลักสูตรควรปรับปรุงการท ากิจกรรมในรายวิชาไม่ให้กระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของ

นักศึกษามากนัก 

ผลการปรับปรุง 

 1.  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพิจารณาสาระของรายวิชา (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) การวาง

ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

และผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4) 

 2.  หลักสูตรได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการครบถ้วน      

ทุกตัวบ่งชี ้ 

 3.  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรมหีลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

 5.  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรด าเนินการจัดท าโครงการของสาขาวิชา  

ภาษาอังกฤษตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 บูรณาการกับการท ากิจกรรม 

ในรายวิชา เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมิน   ได้รับคะแนนประเมิน 2.00 อยู่ในระดับคุณภาพน้อย 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  หลักสูตรควรจัดประชุมท าแผนการประกันคุณภาพส าหรับทุกตัวบ่งชี้โดยมีระบบ

และกลไกอย่างชัดเจน 

  2.  หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วน

ทุกตัวบ่งชี้ 

 3.  หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

  4.  หลักสูตรควรแสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาจากการประเมินเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

ผลการปรับปรุง 

  1.  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรได้รับความ  

พึงพอใจจากนักศกึษาและอาจารย์ตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1)   
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 2.  หลักสูตรได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการครบถ้วน      

ทุกตัวบ่งชี ้ 

 3.  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรมหีลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

 

1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรยีมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอ้มูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ผูใ้ช้บัณฑิต 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 3 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

- - 
- 

 

-  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี - - 
- 

 

-  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนนิการ 3.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา มีการด าเนนิการ 2.00  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 รอ้ยละ 40 5.00  

5 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
1 รอ้ยละ 20 1.67  

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 2.80 รอ้ยละ 56 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.89  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ มีการด าเนนิการ 2.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน มีการด าเนนิการ 3.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มกีารด าเนนิการ   

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มีการด าเนนิการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปดิสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอน

ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนนิการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

- -  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มีการด าเนนิการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ป ี

- -  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจเทา่กับ 4.01 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 10 ข้อ  

คดิเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ มีการด าเนนิการ 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 11 ตัวบ่งชี้ 3.08 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

- 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้วชิาเอก เพื่อป้องกันการออกกลางคัน 

- ควรปรับการเขยีนผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา  

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 ท่าน มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน และทุกท่านมีผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และจาก

การสัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน โดยการประยุกต์สื่อที่ทันสมัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ท าให้เกิด

การเรียนรูแ้ละความพึงพอใจของผู้เรยีนในลักษณะที่ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถน าความรู้จากสื่อออนไลน์มาสรา้งสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรปรับการเขยีนผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบ่งชี้ที่ 4.3 และที่เกดิกับอาจารย ์

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- การปรับปรุงหลักสูตรมีการปรับปรุงเนือ้หาที่เป็นประโยชนใ์นเชิงวิชาการ อาท ิรายวิชา Academic Paragraph Writing รายวิชา Reading Research Works 

on English Teaching รายวิชา English for Academic Presentation และรายวิชาทีม่ีความทันสมยั อาทิ รายวิชา Teaching English through Drama 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- กอ่นการปรับปรุงหลักสตูรควรมีการส ารวจความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้หนังสือ ต ารา ในสาขาวิชาเอกที่ไม่สามารถหาได้จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - - - บัณฑติส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2559 จะด าเนนิการส ารวจคุณภาพ

บัณฑติในปีการศึกษา 2560 

3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 2.96 - - 2.96 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพด ี  3.08 ระดับคุณภาพด ี
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

วันอังคารท่ี  4  กรกฎาคม  2560 

เวลา 08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบยีน 

เวลา 09.00 – 09.15 น.     ผู้บริหารคณะ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นนัทิยา  น้อยจนัทร ์คณบดีคณะครุศาสตร์ 

เวลา 09.15 – 09.30 น.     แนะน าผู้บริหาร/และน าเสนอข้อมูลพืน้ฐานของหลักสตูร 

   และแนะน าทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน 

เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณอ์าจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/และผู้รับผิดชอบ

องคป์ระกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที่ 2 ประกอบด้วย 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุติรา  ด่านพาณิชย์ ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  อตุภาพ กรรมการ 

   3. อาจารย์ขวญัใจ  จินดานุรักษ์   กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสด ี    เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวนั 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณอ์าจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/และผู้รับผิดชอบ

องคป์ระกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที่ 2 ประกอบด้วย (ตอ่) 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุติรา  ด่านพาณิชย ์ ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  อตุภาพ กรรมการ 

   3. อาจารย์ขวญัใจ  จินดานุรักษ์   กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสด ี    เลขานุการ 

เวลา 15.30 – 16.00 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินจุดแข็ง 

   จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะต่างๆ รายองคป์ระกอบและภาพรวม 

เวลา 16.00 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมินคุณภาพ น าเสนอผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 

 พรอ้มข้อเสนอแนะต่างๆต่อผูบ้รหิารและคณาจารย์ของหลกัสูตร 

เวลา 16.30 น.      คณบดีกล่าวปิด 

 

หมายเหต ุ:   เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

 เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 

** ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

  
 

  
 

  



 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

ประจ าปกีารศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.08 คะแนน)  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 

องค์ประกอบ ผ่านเกณฑม์าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (องค์ประกอบที่ 1) 

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4) และมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ

ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3,5 และ 6) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2559 จะด าเนินการ

ส ารวจคุณภาพบัณฑติในปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 3.30 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 5 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.08 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในการก่อตั้งสาขาได้มีการพัฒนาและเปิดการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีประวัติความเป็นมาตามล าดับ

ดังนี้ 

พ.ศ. 2546 คณะได้รับมอบหมายจากส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ  ให้พัฒนาหลักสูตร

ฝึกอบรมครูประจ าการส าหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีดังกล่าวคณะครุศาสตร์  

ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)  

แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใชใ้นปีการศึกษา 2547 

พ.ศ. 2547 คณะครุศาสตร์เปิดรับนักศึกษาทุน 5 ปี เข้ามาศึกษา จ านวน 43 คน ประกอบด้วย 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย 

พ.ศ. 2548 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญา

ตรี (หลักสูตร 5 ปี) จ านวน 4 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาคณิตศาสตร์ แขนงวิชาภาษาไทย แขนงวิชา

ภาษาอังกฤษ และแขนงวิชาการศกึษาปฐมวัย  

พ.ศ. 2555 แขนงวิชาคณิตศาสตร์ได้จัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 5 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการศึกษา ร่วมกันด าเนินการพัฒนาขึ้นโดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 รวมทั้งเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 

พ.ศ. 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทางการ

ศึกษาคณิตศาสตร์ รวมทั้งได้มีการวิเคราะห์ และจัดท าหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (มคอ.1) มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา และสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้วิชา

คณิตศาสตร์ในปัจจุบัน เชน่ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION  

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะ 1. ควรปรับปรุงกระบวนการรับนักศกึษา เพื่อให้ได้คุณภาพมากขึ้นในการรับสมัคร

รอบโควต้าวิชาการ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกรดในระดับ ช้ันมัธยมศึกษามีผลต่อการคัดเลือก

นักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการปรับเกณฑ์ใหม่โดยไม่ยึดเกรดเฉลี่ยรวมเป็นหลัก เพราะถือว่า

นักศึกษาที่ได้มาสัมภาษณ์รอบโควตาวิชาการนัน้ผ่านเกณฑก์ารคัดเลือกมาแล้ว  

ผลการปรับปรุง  เมื่อพิจารณานักศึกษาที่เข้าสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับศึกษารอบโควตานั้น 

ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการสอบสัมภาษณ์พร้อมทั้งแสดงศักยภาพความเป็นครู โดยให้ผู้สมัคร
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แสดงศักยภาพในด้านความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ เช่น การอธิบายเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ 

ที่ผู้สมัครมีความถนัด รวมไปถึงการตอบปัญหาประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งทางสาขาวิชาได้น ามา

เป็นส่วนในการพิจารณาผูส้มัคร 

ข้อเสนอแนะ 2. ควรมีกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นต้นทุนที่ดี

ในการศึกษาสาขาได้มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ และเขียน

โครงการปรับความรู้พื้นฐาน ในเวลาก่อนเปิดภาคเรียน มีการจัดการเรียนเพิ่มเป็น 4 วัน วันละ 4 โมง 

และได้เพิ่มเนื้อหาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจากเดิมจัดแค่ 2 วัน วันละ 3 ช่ัวโมง โดยมีอาจารย์

ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ และด าเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จ ผลที่ได้จากการทดสอบ

หลังเรียนพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ และมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่มีการเรียนการสอนเพิ่ม

มากขึ้น 

ผลการปรับปรุง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีกระบวนการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ

เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มจ านวนวันในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับความรู้พื้นฐานเพื่อเข้าสู่รั้ว

มหาวิทยาลัย และใช้ระบบ Coaching โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 เป็นผู้ช่วยในการจัดโครงการ และแนะแนว

การเรียนในมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ 3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ควรให้ความส าคัญกับการประเมิน

กระบวนการ และน ามาพัฒนาปรับปรุง จนมผีลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม  

ผลการปรับปรุง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาปรับปรุง 

เพื่อให้เห็นพัฒนาการอย่างเป็นรูปธรรมทุกๆค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะ 4. ควรจุดประกายความเป็นครูคณิตศาสตร์ที่ดีให้กับนักศึกษา ให้นักศึกษาได้เห็น

ถึงบทบาทความเป็นคณิตศาสตร์ที่มปีระโยชน์ที่เป็นฐานหลักของสังคม 

ผลการปรับปรุง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการจัดประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ

นักศึกษาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้เขียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความเป็นครู ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรมและ  

จิตสาธารณะที่ดีต่อสังคม และกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชนในทุกช้ันปี ซึ่งเป็นโครงการ  

ที่นักศึกษาเป็นผู้ริเริ่มโดยออกเดินทางไปสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ รวมทั้งจัด

ค่ายคณิตศาสตร์เพื่อแบ่งปันความรู้สูน่ักเรียนในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอ้มูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ผูใ้ช้บัณฑิต 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 3 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

- - 
- 

 

-  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี - - 
- 

 

-  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนนิการ 3.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา มีการด าเนนิการ 3.00  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 รอ้ยละ 20 5.00  

5 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 1 รอ้ยละ 20 1.67  

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1.20 รอ้ยละ 24 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.89  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ มีการด าเนนิการ 3.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนนิการ 2.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนนิการ 2.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมนิผู้เรยีน มีการด าเนนิการ 3.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มีการด าเนนิการ   

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มีการด าเนนิการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปดิสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอน

ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนนิการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

- -  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มีการด าเนนิการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ปี 

- -  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจเทา่กับ 3.96 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 10 ข้อ  

คดิเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ มีการด าเนนิการ 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 11 ตัวบ่งชี้ 3.08 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

 จุดเด่น 

  1.อาจารย์ในหลักสูตรมีความเป็นกันเองในการให้ค าปรกึษา และช่วยเหลือนักศึกษาในด้านต่างๆ 

  2.นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อหลักสูตรและอาจารย์ 

  3.หลักสูตรมีกิจกรรม/โครงการ ที่สามารถเสริมสรา้งประสบการณท์างด้านคณิตศาสตรใ์ห้แก่นักศึกษา 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

  1.ควรจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement plan)  

  2.ควรปรับระบบทุกองคป์ระกอบให้สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร  

  3.การรายงานผลการด าเนินงานควรสอดคล้องกับระบบที่ก าหนดไว้ 

  4.ควรพัฒนาเครื่องมือและวิธีการ/เทคนิค การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

- 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- ควรมีการติดตามประเมินผลนักศึกษาหลงัเตรียมความพรอ้มว่ามอีัตราการคงอยูสู่งขึน้หรือไม่ 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- ควรวเิคราะห์ว่านักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานในด้านใด 

- ควรมีการวเิคราะห์โครงการต่างๆ ที่จัดเสรมิให้กับนักศึกษาว่าแต่ละโครงการตอบสนองทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 หรือไม่ 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- ควรมีการสร้างขวัญและก าลงัใจเพื่อธ ารงรักษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้คงอยู่ตามระยะเวลาที่ก าหนดใน มคอ.2 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- ควรส่งเสริมและสนับสนนุใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิท่ีสูงขึน้ 

- ควรส่งเสริมและสนับสนนุใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรมตี าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึน้ 

- ควรส่งเสริมใหอ้าจารย์มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยบนฐานขอ้มลูที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาต ิตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 

ก าหนด 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- การก าหนดอาจารย์ผูส้อนควรระบุคุณวุฒ ิความเชี่ยวชาญ และประสบการณข์องอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 

- ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ มคอ.3 หรอื มคอ.4 

- ควรปรับปรุงระบบกระบวนการประเมินผู้เรยีนให้ชัดเจนยิ่งขึน้ 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรวเิคราะห์อัตราส่วนของสิง่สนับสนุนการเรยีนรูต้่อนักศกึษา 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - - - บัณฑติส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2559 จะด าเนนิการส ารวจคุณภาพ

บัณฑติในปีการศึกษา 2560 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.30 - - 3.30 ระดับคุณภาพด ี

5 4 2.00 3.33 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพด ี  3.08 ระดับคุณภาพด ี
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ภาคผนวก 



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

วันจันทรท่ี์  3  กรกฎาคม  2560 

เวลา 08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบยีน 

เวลา 09.00 – 09.15 น.     ผู้บริหารคณะ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นนัทิยา  น้อยจนัทร ์คณบดีคณะครุศาสตร์ 

เวลา 09.15 – 09.30 น.     แนะน าผู้บริหาร/และน าเสนอข้อมูลพืน้ฐานของหลักสตูร 

   และแนะน าทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน 

เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณอ์าจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร/์และผู้รับผิดชอบ

องคป์ระกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย 

   1. อาจารย์ชม  ปานตา    ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  อตุภาพ กรรมการ 

   3. อาจารย ์ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก  กรรมการ 

   4. นางสาวสุภาวด ี เรืองสังข์   เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวนั 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณอ์าจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร/์และผู้รับผิดชอบ

องคป์ระกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที่ 1 ประกอบด้วย (ตอ่) 

   1. อาจารย์ชม  ปานตา    ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  อตุภาพ กรรมการ 

   3. อาจารย ์ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก  กรรมการ 

   4. นางสาวสุภาวด ี เรืองสังข์   เลขานุการ 

เวลา 15.30 – 16.00 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินจุดแข็ง 

   จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะต่างๆ รายองคป์ระกอบและภาพรวม 

เวลา 16.00 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมินคุณภาพ น าเสนอผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 

 พรอ้มข้อเสนอแนะต่างๆต่อผูบ้รหิารและคณาจารย์ของหลกัสูตร 

เวลา 16.30 น.      คณบดีกล่าวปิด 

 

หมายเหต ุ:   เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 

 เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 

** ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

  
 

  
 

  



 
 

 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครศุาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ระดับคุณภาพอยู่ ในระดับดี  

(3.35 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งช้ี) 

โดยมีจ 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 3.33 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 5 3.50 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.35 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) พ.ศ.2555 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เป็นหลักสูตรใหม่ของ

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่พัฒนาข้ึนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  และเริ่มเปิดรับ

นักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2555 ซ่ึงก่อนที่จะมีการเริ่มใช้หลักสูตรใหม่นี้ คณะครุศาสตร์ได้เปิด

สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษา แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 

2549  

ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) พ.ศ.2555 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนั้น 

ได้ค านึงถึงสถานการณ์การเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่รวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตครู/อาจารย์สอน

วิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้และรู้เท่าทัน สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์

ต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคม และก้าวทันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

รวมทั้งเป็นผู้ใฝ่ดี ใฝ่รู้ มีความเป็นผู้น าและมีบุคลิกภาพดี ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้ก าหนดปรัชญาของ

หลักสูตรไว้ ดังนี้  

ผลิตครูวิทยาศาสตร์วิชาชีพที่สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

สามารถเผชิญปัญหาด้วยสติปัญญา รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง และมีคุณธรรม

จริยธรรม 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 สาขาได้

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน

ของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ซ่ึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา (โครงการ/กิจกรรม) 

และผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพมีดังนี้ 
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ตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน   

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่

ก าหนดโดย สกอ. 

1. หลักสูตรควรมีการเตรียมการเพ่ือ

ปรับปรุ งหลักสูตรโดยไม่ต้องรอ

ครบรอบการปรับปรุง โดยนาประเด็น

ที่เป็นปัจจัยต่อการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร เช่น สถานการณ์ของการ

เรียนรู้ STEM หรือความก้าวหน้าด้าน

วิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมการสอน

เพ่ือผลิตครูวิทยาศาสตร์ที่มีลักษณะ

เ ป็ น ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ ทั น ต่ อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ 

หลักสูตรได้ปรับปรุงหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ .2560 โดยไ ด้ปรับปรุ ง โครงสร้ างหลักสูตร 

ค าอธิบายรายวิชา และแผนการเรียนให้มีความต่อเนื่อง

และเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาและการบริหารจัดการ

ห้องเรียน ซ่ึงได้ผ่านการอนุมติจากสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่าง

การพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า

หลักสูตร 

 2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ทางด้านวิชาชีพ ด้านการวิจัย และ

บริการวิชาการ โดยอาศัยศิษย์เก่า 

หน่วยงานระดับชาติ  เ พ่ือน าองค์

ความรู้มาบูรณาการร่วมกับการเรียน

การสอน 

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีความร่วมมือทาง

วิชาการกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่  

1. โรงเรียนวัดเปาโลหิตย์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  

2. การวิจัยของ อ.ดร.อารยา ลี ที่ได้รับทุนสนับสนุน

จาก สกว. โดยบูรณาการงานวิจัยกับรายวิชาการ

ส่งเสริมความคิดขั้นสูงของผู้เรียน รวมทั้งการจัดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาชั้นที่ 5 

ในเรื่องจิตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็น

อ.ดร.อารยา ลี 
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ฐาน และระบบพ่ีเล้ียง เพ่ือให้ครูพ่ีเล้ียงสามารถแนะน า 

ดูแลนักศึกษาในการน าแนวคิดดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ 

ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยด้วย  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

- - - 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย

ของผู้ส าเร็จการศึกษา  

- - - 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    

3.1 การรับนกัศึกษา  1. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเตรียม

ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย

พิจารณาจากผลการประเมินแรกเข้า 

การสัมภาษณ์  การส ารวจความ

ต้องการของนักศึกษา และผลความ

พึงพอใจผู้ ใ ช้บัณฑิต ซ่ึงกิจกรรม

ดังกล่าวควรจัดให้เกิดความต่อเนื่อง 

 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐาน 

เช่น วิชาเคมี 1 และวิชาฟิสิกส์ 1 โดยใช้สื่อการเรียนรู้

และหนังสือเรยีนหลักในรายวิชาเป็นภาษาอังกฤษ 

นอกจากน้ี หลักสูตรยังได้เปิดวิชาเลือก ภาษาอังกฤษ

ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 และ 2 ส าหรับนกัศึกษาชั้นปี

ที่ 3 และ 4  

อ.ดร.สุมาลี เทียน

ทองดี 

อ.ดร.อารยา ลี 

อ.ดร.เจษฎา 

ราษฎรน์ิยม 
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 2. หลักสูตรควรพิจารณารูปแบบการ

คัดเลือกนักศึกษาแรกเข้า จากการ

สัมภาษณ์ หรือการทดสอบวิชาชีพมา

ใช้ในการคัดเลือก 

1. ผู้สมัครเข้าศึกษาระบบรับตรงจะต้องสอบข้อเขียน

วิชาพื้นฐาน 6 วิชา ได้แก่ 1) ภาษาไทย 2) ภาษาอังกฤษ 

3) สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 4) คณิตศาสตร์ 5) 

ความถนั ด วิ ช า ชีพครู  และ  6 )  พื้ น ฐ านความรู้

วิทยาศาสตร์ (โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็น

ผู้สร้างข้อสอบ) 

2.  ผู้ สมัคร เ ข้า ศึกษาทุกระบบจะไ ด้รับการสอบ

สัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยพิจารณา

จากผลงานของผู้สมัคร บุคลิกภาพ ทักษะการส่ือสาร

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การคิดแก้ปัญหา 

ทัศนคติและคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพครู ทักษะ

กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์  และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา  

1. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมพัฒนา

นัก ศึกษาและส่ง เสริมทักษะการ

เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครูสู่

ศตวรรษที่ 21 (SMART TEACHER) ประกอบด้วย 4 

กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมย่อย 1: การพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์ 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

กิจกรรมย่อย 2: การสร้างเสริมทักษะกระบวนการทาง

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

กิจกรรมย่อย 3: การเสริมสร้างทักษะการท าโครงงาน

ทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

กิจกรรมย่อย 4: การบูรณาการทักษะการจัดการเรียนรู้

สู่พลังงานและส่ิงแวดล้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

3.3 ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา  -   

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์    

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 1. หลักสูตรควรหาแนวทางกระตุ้นให้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ิมคุณวุฒิ

และต าแหน่งทางวิชาการ 

หลักสูตรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะศึกษาต่อ  

 ปีงบประมาณ 2560 อ.จุฬาลักษณ์ ยิ้มดี  

 ปีงบประมาณ 2564 อ.กรกมล ชูช่วย 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจะท าผลงานทาง

วิชาการเพ่ือเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการในช่วงปี

การศึกษา 2559-2563 

 ผศ.มนมนัส สุดส้ิน ขอต าแหน่ง รศ. 

 อ.กรกมล  ชูช่วย ขอต าแหน่ง ผศ. 

 อ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม ขอต าแหน่ง ผศ. 

 อ.ดร.สุมาลี เทียนทองดี ขอต าแหน่ง ผศ. 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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 อ.ดร.อารยา ลี ขอต าแหน่ง ผศ. 

 2. หลักสูตรควรเสนอคณะให้จัดท า

แผนธ ารงค์ไ ว้ ซ่ึงอาจารย์ประจ า

หลักสูตร เพ่ือดึงดูดให้อาจารย์ด ารง

ต าแหน่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาจัดการศึกษา 

หลักสูตรก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์

ระหว่างอาจารย์ในสาขา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง

ความรัก ความสามัคคีระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร

และอาจารย์ในสาขา อันจะท าให้การท างานร่วมกัน

เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

 1. งานเลี้ยงสงัสรรค์ปใีหม่ 2560  

 2. งานเล้ียงประจ าภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 3. หลักสูตรควรจัดท าการวิเคราะห์

อัตราการเกษียณ เพ่ือน ามาจัดท า

แผนอัตรากาลัง ทดแทนอัตราเกษียณ 

แผนการศึกษาต่อ ฯลฯ 

หลักสูตรมีการวิเคราะห์อัตราก าลังเพ่ือเสนอข้อมูลต่อ

คณะในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรคณะ ทั้งนี้ 

หลักสูตรมีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ การท าผลงาน

ทางวิชาการ และการเกษียณอายุราชการ และระบุ

ผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 4. หลักสูตรควรผลักดันให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมี

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย

คนละ 1 ผลงานต่อปี 

หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทกุ

ท่านท าผลงานทางวิชาการในรูปแบบการน าเสนอ

ระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติ หรือการตีพิมพ์ 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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4.2 คุณภาพอาจารย์ -   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ -   

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร -   

5.2 การวางระบบผู้สอนและ

กระบวนการจัดการเรยีนการสอน  

-   

5.3 การประเมินผู้เรียน  1. หลักสูตรควรประเมินผลการเรียนรู้

ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิให้ครบทั้ง 6 

ด้าน 

ผู้สอนแต่ละรายวิชาประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ครบทั้ง 6 ด้าน ตามแนวปฏิบตัิของหลักสูตรเกี่ยวกบั

การจัดการเรียนการสอน ดังน้ี  

 1. ให้อาจารยท์ุกท่านบูรณาการวิจยั การ

บริการวิชาการทางสงัคม การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเข้ากับการจัดการเรยีนการสอน  

 2. ให้อาจารยท์ุกท่านจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่

เน้นผูเ้รยีนเปน็ส าคัญ จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน curriculum 

mapping และหากมกีิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน

หรือสังเกตการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้ท า

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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บันทึกแจ้งคณะจัดท าหนงัสือราชการแจ้งหน่วยงาน

ภายนอก 

 3. ก าหนดแนวทางการประเมินนักศึกษา โดย

ให้นักศึกษามส่ีวนร่วมในการประเมิน ประเมินให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน curriculum 

mapping และเน้นการประเมินตามสภาพจริง 

 4. ให้อาจารยท์ุกท่านจัดท ารายละเอียดของ

รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ภาคเรียนที่ 1/2559 ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่

คณะก าหนด และส่งให้ อ.ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม เพ่ือ

รวบรวมส่งฝา่ยวิชาการคณะก่อนเปิดภาคเรียน 

 2. หลักสูตรควรน าผลการเรียนของ

นักศึกษามาทบทวนเพ่ือหาแนวทาง

พัฒนาและออกแบบการเรียนการ

สอนในหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

หลักสูตรได้ด าเนินการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพ่ือน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ

มากข้ึน 

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูร

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

-   
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ตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้   

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรควรมีการประเมินความพึง

พอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษาและอาจารย์ และน าผลการ

ประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา

และจัดสรรส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ให้แก่นักศึกษา 

หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู้ และการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ระดับความ

พึงพอใจโดยรวมสูงกว่าปีการศึกษา 2558 

อ.ดร.เจษฎา 

ราษฎรน์ิยม 
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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 - - 
- 

 

-  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีการด าเนินการ 3.00  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา มีการด าเนินการ 3.00  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 ร้อยละ 60 5.00  

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1 ร้อยละ 20 1.67  

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.60 ร้อยละ 32 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.89  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ มีการด าเนินการ 3.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการ 3.00  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน มีการด าเนินการ 3.00  

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   
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนินการ   

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มีการด าเนินการ   

  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 4.17 

  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

รวมคะแนนตัวบ่งช้ี 5.4 ผ่าน 10 ข้อ  

คิดเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ มีการด าเนินการ 4.00  

รวมคะแนนเฉล่ีย 11 ตัวบ่งช้ี 3.35 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

จุดเด่น 

-  

  ข้อเสนอแนะ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนควรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือสร้างความเข้าใจการเขียน SAR 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา 

2. การเขียนอธิบายผลการด าเนินงาน ควรเขียนให้สอดคล้องกับระบบและกลไกตาม Flow chart ท่ีก าหนดอย่างชัดเจน  

3. หลักสูตรควรมีการก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน เพ่ือให้ง่ายต่อการประเมินประสิทธิผล 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลมุประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

- 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน่ 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. การรับนกัศึกษาของหลักสูตรยังไม่ถึงเป้าหมายตามแผนการรับนักศึกษา ดังนั้น หลักสูตรควรเร่งประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษา เช่น 

- การรับรายตัวของนักศึกษาต้องศึกษาและเก็บข้อมูลเพ่ือปรับรอบการรายงานตัวของนักศึกษาให้เหมาะสม 

- การสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์และรับนักศึกษา  

2. หลักสูตรควรส ารวจศักยภาพของนักศึกษาแรกเข้า โดยใช้เครื่องมือวัดให้หลากหลาย เช่น แบบทดสอบ การพิจารณาจากคะแนนผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาจ านวนน้อย มหาวิทยาลัยและคณะควรประสานความร่วมมือกับหลักสูตรเพ่ือผลักดันให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรสามารถพัฒนาผลงานวิจัยตรงสาขาเพ่ือน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต รวมทั้งสร้างกระบวนการ

เตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีต าแหน่งทางวิชาการน้อย ควรมีแผนพัฒนารายบุคคลในการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น  

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- หลักสูตรควรเร่งด าเนินการเตรียมปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 โดยน าประเด็นท่ีเป็นสถานการณ์ความก้าวหน้าต่างๆ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ เป็นปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร 

- หลักสูตรควรวางแผนทวนสอบตามบริบทของนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักศกึษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

 

 

 

3.การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณในส่วนของการพัฒนานักศึกษาครุศาสตร์ โดยเฉพาะการปฏิบัติการฝึกการสอนเฉพาะบุคคล เช่น การจัดหา

ห้องปฏิบัติการ micro-teaching เพ่ือฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาทดลองสอนเสมือนจริง 

 

 

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 าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2559 จะ

ด าเนินการส ารวจคุณภาพบณัฑิตในปีการศึกษา 2560 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.30 - - 3.30 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2   

คะแนนเฉล่ีย 3.13 3.75 - 3.35 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี -   
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

วันพฤหัสบดท่ีี  13  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 าหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/และ

ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดท่ี 5 ประกอบด้วย 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  ประธาน 

   2. รองศาสตราจารย์พิเศษ กัลยา  แสงเรือง กรรมการ 

   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสดี    เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

 สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/และ

ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดท่ี 5 ประกอบด้วย 

(ต่อ) 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา  ประธาน 

   2. รองศาสตราจารย์พิเศษ กัลยา  แสงเรือง กรรมการ 

   3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสดี    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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครศุาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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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
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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 

- 

 

 

 



16 

 

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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ภาคผนวก 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 



25 
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27 
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ภาพประกอบ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 
 

  

 

  



 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาสังคมศกึษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครศุาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.39 คะแนน)  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจ านวน 1 

องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ (องค์ประกอบที่ 1) 

มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี 

(องค์ประกอบที่ 4,5) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3,6) 

 

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 4.59 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 3 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบท่ี 4 3.30 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 5 3.50 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.39 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 สาขาวิชาสังคมศึกษาเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ในการก่อตั้งสาขาได้มีการพัฒนาและเปิดการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีประวัติความเป็นมาตามล าดับ 

ดังนี้ 

 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2554 สาขาวิชาสังคมศึกษาได้จัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) ซ่ึงคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ และผู้เช่ียวชาญวิชาสังคมศึกษาจาก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกันด าเนินการพัฒนาข้ึนโดยยึดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2552 รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูคุรุสภา  

 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.

2554 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ.2559 โดยได้รับความเป็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 และได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559  

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

1. องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  : - 

2. องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต : - 

3. องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา : 

ข้อเสนอแนะ : หลักสูตรควรมีระบบและกลไกท่ีชัดเจนและครอบคลุมในเรื่องการพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษท่ี 21  

หลักสูตรได้วางแผนวางระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เพื่อจัดท าโครงการในการพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

  1. โครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษา  

2. กิจกรรมในรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

3. การส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการการแข่งขัน โครงการการ

ประกวดในระดับชาติที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ เพ่ือเสริมสร้างโอกาส ความรู้ความสามารถและ

ทักษะให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง โดยหลักสูตรได้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมน าเสนอต่อคณะ 

ครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งมีการมอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบในการ
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ก ากับดูแลโครงการหรือกิจกรรมอย่างชัดเจน ทั้งนี้หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินกระบวนการการจัดโครงการด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการหรือกิจกรรม  

โดยหลักสูตรได้น าผลประเมินโครงการในปีการศึกษา 2558 ในส่วนของข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซ่ึงในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการจัดท าโครงการ/กิจกรรม จ านวน 

8 โครงการ/กิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. โครงการบริการวิชาการแก่นักศึกษา ได้แก่ โครงการวัฒนธรรมสัญจร โครงการสังคม

ศึกษาวิชาการ และโครงการค่ายห้องเรียนแห่งชีวิต รุ่นที่ 3 

  2. กิจกรรมในรายวิชาที่เกีย่วข้อง ได้แก่ รายวิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน มอบหมายให้นักศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน EDUCA 2016 รายวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม มอบหมายให้นักศึกษา 

ศึกษาดูงานองค์กรรับผิดชอบต่อสังคม ณ ตันแลนด์ ของบริษัท อิชิตัน จ ากัด (มหาชน) รายวิชาสันติ

ศึกษา มอบหมายให้นักศึกษาเย่ียมชมหน่วยงานองค์กรยุติธรรม คือ เรือนจ ากลางบางขวาง และ

รายวิชาท้องถิ่นศึกษา มอบหมายให้นักศึกษาเผยแพร่ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นศึกษาบนส่ือ

ออนไลน์  

  3.การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการการประกวด โครงการการแข่งขัน ระดับชาติ ได้แก่ 

การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการพระพุทธศาสนาระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย (MBU Challenge # 2) ทั้งนี้โครงการต่างๆ สามารถเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษ

ที่ 21 ได้ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การคิด

สร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน ฯลฯ  

 3. องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์:  

 ข้อเสนอแนะ : การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรพิจารณาผู้ท่ีมีคุณวุฒิ 

ทางการศึกษาตรงตามหลักสูตร 

 - หลักสูตรศึกษาแผนอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าหรับปีการศึกษา 2559 

ของคณะครุศาสตร์ รวมถึงมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร รวมถึงแผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหารอาจารย์ในกรณีที่อาจารย์ขาดแคลน 

โดยหลักสูตรน าเสนอช่ือ อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การสอน

สังคมศึกษา) เพ่ีอเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือทดแทนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่ได้ลาออกระหว่างปีการศึกษา จ านวน 1 ท่าน คือ อาจารย์ฐาปกรณ์ แก้วมาเมือง เพ่ือให้

หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 ท่าน ทั้งนี้หลักสูตรได้รับบรรจุ อาจารย์สุทธิพร แท่นทอง 

เข้ามาเป็นอาจารย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงอยู่ในระยะเวลา 90 วัน ตามเกณฑ์ของการประกัน

คุณภาพการศึกษา และหลักสูตรได้ด าเนินการน าเสนอช่ืออาจารย์สุทธิพร แท่นทอง เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยสภา
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มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อวันที่ 

28 ธันวาคม 2559 

  ข้อเสนอแนะ : หลักสูตรควรจัดท าแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณสมบัติ

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมทั้งสร้างระบบและกลไก การส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์

ทางด้านคุณวุฒิ การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ การสร้างผลงานวิชาการ การอบรมเพื่อพัฒนา

ตนเอง พร้อมทั้งก าหนดช่วงเวลาและการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง  

 - หลักสูตรได้มีการด าเนินงานวางแผนในเร่ืองการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

โดยจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยมีการส ารวจความต้องการ 

ในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนให้สอดคล้อง  

กับนโยบายของคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ต้องการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการและส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ไปน าเสนอบทความวิชาการทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยประสานข้อมูลกับคณะครุศาสตร์ และ

ฝ่ายงานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการก ากับติดตามผลการ

ด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังจากนั้นหลักสูตรได้น าเสนอแผนการพัฒนาบุคลากรในส่วน

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต่อคณะครุศาสตร์ เพ่ือน าไปบูรณาการจัดแผนการพัฒนาบุคลากรและ

จัดสรรงบประมาณในส่วนของคณะครุศาสตร์ ต่อไป โดยในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้รับการ

จัดสรรงบประมาณในเรื่องงบประมาณการพัฒนาอาจารย์ จากทางมหาวิทยาลัย จ านวน 10,000 บาท 

ต่ออาจารย์ 1 ท่าน และมีการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรในส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 หัวข้อการอบรม 

 1. การปรับเปล่ียนวิธีสอนแบบใหม ่(Active Learning) รุน่ที่ 2 ได้แก่ อ.สุทธิพร แท่นทอง รศ.

ดร.ฤาเดช  เกิดวิชัย อ.วีรพจน์  รตันวาร อ.ธีรารัตน ์ ทิพย์จรัสเมธา และ อ.รุ่งโรจน์  ตรงสกุล 

 2. Teaching Methods for 21st Century Citizenship : Working Humanely and Effectively 

Across Devides and Differences ได้แก่ อ.สุทธิพร แทน่ทอง 

 3. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มรดกภูมิปญัญาทางวัฒนธรรม : บทเรียนจากเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 

อ.ธีรารัตน ์ ทิพย์จรัสเมธา 

 ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่านยังไม่ได้เข้าสู่โครงการพัฒนาผลงานและ

เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากเป็นอาจารย์ใหม่ที่อายุงานยังไม่ถึงเกณฑ์ก าหนดให้เข้าสู่โครงการฯ 

ที่ประชุมได้มอบหมายให้หัวหน้าสาขา ท าหน้าที่แนะแนวทางและให้ค าปรึกษาในการพัฒนาผลงานและ

เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการแก่อาจารย์ใหม่ ในส่วนของการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกที่ประชุมได้ส ารวจ

ข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก สาขาเฉพาะทาง พบว่าในปีการศึกษา 2559 ยังไม่มีหลักสูตรปริญญาเอก
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ในสาขาดังกล่าว จึงยังไม่สามารถพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกได้ตามแผนพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอก 

แต่ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานและเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการแทน 

4. องค์ประกอบท่ี 5  หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  :  

ข้อเสนอแนะ : ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรฯ ได้น าผลการการประเมินทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 

ด้านการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม มาประชุมวางแผนเพื่อจัดรายวิชาที่สอนในระดับปริญญาตรีให้มีการบูรณาการที่ชัดเจน

และจัดโครงการให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน  

หลักสูตรฯ จัดรายวิชาที่สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชาต่างๆ ดังนี้  

1. การบูรณาการการบริการทางวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้แก่ 

รายวิชาสังคมศึกษา 3 และรายวิชาท้องถ่ินศึกษา โดยด าเนินโครงการวัฒนธรรมสัญจร  

2. การบูรณาการการวิจัยและการบริการทางวิชาการรายวิชาการ ได้แก่ การบริหารจัดการใน

ชั้นเรียน โดยด าเนินโครงการค่ายห้องเรียนแห่งชีวิต รุ่นที่ 3 

ข้อเสนอแนะ : ควรมีการจัดท าเครื่องมือแบบประเมินการสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ท่ี

ชัดเจน 

หลักสูตรประชุมวางแผนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีการ

ทวนสอบทั้งในระดับรายวิชาและในระดับผลรวมของหลักสูตรเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของรายวิชาและหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยด าเนินการทวนสอบใน

ระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนผ่านระบบมหาวิทยาลัย และทวนสอบใน

ระดับหลักสูตรโดยตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ประเมินจาก มคอ.3 และ มคอ.5 ในภาค

เรียนที่ 1/2559  และ 2/2559 จ านวน  26  วิชา คิดเป็นร้อยละ 25 

5. องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียน : - 

 

1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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 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 คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

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 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

65.10 ร้อยละ 23.08 
4.34 

 

15  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 62 ร้อยละ 96.88 
4.84 

 

64  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการ 3.00  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา มีการด าเนินการ 2.00  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 ร้อยละ 20 5.00  

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1 ร้อยละ 20 1.67  

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.20 ร้อยละ 64 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.89  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ มีการด าเนินการ 3.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน มีการด าเนินการ 3.00  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชมุ

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการด าเนินการ   

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีการด าเนินการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

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 

60วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนินการ   
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มีการด าเนินการ   

  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 4.09 

  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.34 

  

รวมคะแนนตัวบ่งช้ี 5.4 ผ่าน 11 ข้อ  

คิดเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีการด าเนินการ 3.00  

รวมคะแนนเฉล่ีย 13 ตัวบง่ช้ี 3.39 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลมุประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

- 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน่ 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- บัณฑิต มีความเป็นผู้น ากล้าแสดงออก มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง มีทักษะในการส่ือสาร  

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรก าหนดทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ชัดเจน แล้วจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายท่ีก าหนด 

- การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ควรมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต 

 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

 



17 
 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- อาจารย์มีความเป็นครูสูง มีความเป็นกันเอง เอาใจใส่นักศึกษา และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา 

 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนควรมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 

- ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มีความหลากหลายสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชา 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

 

 

3.การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

1.จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2.จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

 

 

3.การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

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 - - 4.59 4.59 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.30 - - 3.30 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

3.39 ระดับคุณภาพดี 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

วันพฤหัสบดท่ีี  6  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 าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา/และผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที ่3 ประกอบด้วย 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ  ศริิสัมพันธ์ ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  อุตภาพ กรรมการ 

   3. อาจารย์สมโชค  ฤทธิ์จ ารญู   กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสดี    เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

 สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา/และผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที ่3 ประกอบด้วย (ต่อ) 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ  ศริิสัมพันธ์ ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  อุตภาพ กรรมการ 

   3. อาจารย์สมโชค  ฤทธิ์จ ารญู   กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสดี    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 สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

   
 

   
 

   
  

 

  

 

  



 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครศุาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ประจ าปีการศึกษา 2559.................................................................................................. 
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บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 

(3.03 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งช้ี) 

โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(องค์ประกอบที่ 1) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 3 

องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 4,5 และ 6) และมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ใน

ระดับน้อย (องค์ประกอบที่ 3) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 3 2.00 ระดับคุณภาพน้อย  

องค์ประกอบท่ี 4 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบท่ี 5 2.75 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.03 ระดับคุณภาพดี  

 

หมายเหตุ : ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรไม่ได้รับการพิจารณาในตัวบง่ชี้

ดังกล่าว เน่ืองจากไม่ได้ท าการเปิดรับนักศึกษา 
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการก่อตั้งสาขาได้มีการพัฒนาและเปิดการจัดการเรียนการสอน  

ซ่ึงมีประวัติความเป็นมาตามล าดับดังนี้ 

 พ.ศ. 2549 คณะครุศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การศึกษา และในปี 2554 สาขาวิชาได้เร่งเห็นความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร จึงมีการปรับปรุง

หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสารส าหรับการปรับปรุงครั้งนี้ 

จัดท าข้ึนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้เปล่ียนช่ือเป็นสาขาวิชานวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ควรให้ความส าคัญกับการประเมินกระบวนการ 

และน ามาพฒันาปรับปรุง จนมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรปูธรรม  
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1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

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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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

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 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

44.00 ร้อยละ 37.04 
4.40 

 

10  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 26 ร้อยละ 100 
5.00 

 

26  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ไม่มีการเปิดรับนักศึกษาในปกีารศกึษา 2559 -  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการ 2.00  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา มีการด าเนินการ 2.00  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ มีการด าเนินการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 ร้อยละ 40 5.00  

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
0 ร้อยละ 0 0.00  

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 0.8 ร้อยละ 16 4.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.00  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ มีการด าเนินการ 3.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนินการ 2.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการ 2.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน มีการด าเนินการ 2.00  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการด าเนินการ   

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีการด าเนินการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

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 

60วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 

มีการด าเนินการ   
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ปีท่ีแล้ว  

  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 4.06 

  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.40 

  

รวมคะแนนตัวบ่งช้ี 5.4 ผ่าน 10 ข้อ  

คิดเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ มีการด าเนินการ 3.00  

รวมคะแนนเฉล่ีย 13 ตัวบง่ช้ี 3.03 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1: การก ากับมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

- 

 

 

การปฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรมีการเขียนกระบวนการแต่งตั้งและการประเมนิอาจารยท์ี่ปรึกษาอย่างชัดเจน 

- การพัฒนาศกัยภาพและเสริมสร้างทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที ่21 ควรเลือกด้านที่จะพฒันาโดยแยกเป็นรายด้าน อาทิ ด้านท่ี 1 มกีารพัฒนา

อย่างไร เช่น จัดอบรม , ศึกษาดูงาน , ท าค่าย , ท ากิจกรรมหรือชมรม เป็นต้น 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรมีการวิเคราะห์ วางแผน ในการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลักสตูร  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัยท่ีได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพรจ่ านวนน้อย 

- ควรจัดท าแบบประเมนิความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ทีม่ีข้อค าถามครอบคลมุตามตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  

เช่น ความพึงพอใจต่อการรับและแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ประจ าหลักสตูร เป็นต้น 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

-  

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรปรับปรงุหลักสูตรให้ทนัสมัยโดยอ้างอิงจาก มคอ.2 

- ควรมีการประชุม วางแผน เกี่ยวกับผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนของนักศกึษา เพ่ือน าผลและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

- ควรมีงานวิจยัของอาจารยท์ี่บูรณาการกบัการเรยีนการสอน 

- ควรมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ.4 

- ควรปรับปรุงระบบกระบวนการประเมนิผู้เรียนให้ชัดเจน 

 

 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบท่ี 6: ส่ิงสนบัสนุนการเรยีนรู้ 

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรงุ 

- ควรน าผลการส ารวจสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ เข้าทีป่ระชุมเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ข 

 

 

 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรไดม้าตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2
 -
6 

2 - - 4.70 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

4 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 2.00 3.00 - 2.75 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

3.03 ระดับคุณภาพดี 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

วันศุกร์ท่ี  7  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 าหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศกึษา/และผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที ่4 

ประกอบด้วย 

   1. อาจารย์ศิริประกาย  พงศ์สุวรรณ  ประธาน 

   2. รองศาสตราจารย์พิเศษ กัลยา  แสงเรือง กรรมการ 

   3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก  กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสดี    เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

 สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศกึษา/และผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที ่4 

ประกอบด้วย (ต่อ) 

   1. อาจารย์ศิริประกาย  พงศ์สุวรรณ  ประธาน 

   2. รองศาสตราจารย์พิเศษ กัลยา  แสงเรือง กรรมการ 

   3. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก  กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสดี    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 สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

  
 

   
 

   



 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพคร ู

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครศุาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ประจ าปีการศึกษา 2559.................................................................................................. 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.01 คะแนน)  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งช้ี) โดยมีจ านวน  

1 องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (องค์ประกอบที่ 

1) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4,5) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ใน

ระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3,6) 

 

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 ยังไม่มีบัณฑิตส าเรจ็การศึกษา  

องค์ประกอบท่ี 3 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบท่ี 4 3.03 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 5 3.25 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.01 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ตระหนักถึงความส าคัญของการมส่ีวนรว่มพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครู ซ่ึงมีความ

ต้องพัฒนาครูที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูให้ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และมีคุณสมบัติ

ตามเงื่อนไขการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา จึงได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพ่ือตอบสนองความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูและ

เป็นกลไกหลักในการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีคุณภาพของประเทศไทย 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 พัฒนาข้ึนอย่าง

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิตและสอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา เพ่ือการพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบอาชีพครู  

ในสถานศึกษาแต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ คณะครุศาสตร์มุ่งหวังว่าหลักสูตรนี้จะสามารถน าไปจัดการ

เรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตครูมืออาชีพให้แก่ประเทศชาติและสังคมต่อไป  

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ยังมิได้รับการประเมิน

ในปีการศึกษา 2558 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

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   

3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน   

4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 
ผ่าน 5 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

- - -  

-  

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับ

ปริญญาโทท่ีได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

- - -  

-  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 
มีการด าเนินการ 2 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

 
มีการด าเนินการ 3 

 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 ร้อยละ 60 5.00  

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
3 ร้อยละ 60 

3.75 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.40 ร้อยละ 28 3.50  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 4.08  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

 

มีการด าเนินการ 
2 
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนินการ 2  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน มีการด าเนินการ 3  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการด าเนินการ   

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีการด าเนินการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

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 60วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนินการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 

การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 

ปีท่ีแล้ว  

- -  

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน

การจัดการเรียนการสอน 

- -  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

มีการด าเนินการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- -  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

รวมคะแนนตัวบ่งช้ี 5.4 ผ่าน 7 ข้อ  

คิดเป็นร้อยละ 100 

5  
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ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ มีการด าเนินการ 3  

รวมคะแนนเฉล่ีย 11 ตัวบ่งช้ี 3.01 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลมุประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

- 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเดน่ 

- 
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      องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 
 
 
 
 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรมีการวิเคราะห์พื้นฐานของผู้เรียนและการพัฒนาคุณลักษณะ ศักยภาพของผู้เรียนเพ่ือจัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ให้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้อง/หรือตรงตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีหลักสูตรได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2     

- ในการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรในด้านต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับนักศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ

ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ควรพิจารณาตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบนั้นๆ ท่ีมีข้อค าถามครอบคลุมตามรายละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2                                                                                                                                                                                         

 

 

3. การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 

 

1.จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีศักยภาพทางด้านศาสตร์การสอนและการวิจัย 

 

 

 

2.จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรจัดท าและน าแผนอัตราก าลัง แผนการบริหารอาจารย์ และส่งเสริมพัฒนาอาจารย์มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

- ในการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรในด้านต่างๆ เช่น ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร ควรพิจารณาตามเกณฑ์

และตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบนั้นๆ ท่ีมีข้อค าถามครอบคลุมตามรายละเอียดในตัวบ่งชี้ที่ 4.1  

 

 

 

3.การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

-  
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรเพ่ิมการจดัการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

3.การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

1.จดุเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2.จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- เพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านระบบสารสนเทศ การคน้คว้า การวิจัยออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรูด้้วยตนเอง 

- ควรมีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา และน าผลมาพิจารณาเพื่อปรับปรุง/พฒันาในด้านการจัดสรร/อ านวยความสะดวกต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อหลักสูตร ในภาคการศกึษาถัดไป 

 

 

3.การปฏิบัตท่ีิดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548 

2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - - - ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศกึษา 

3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.03 - - 3.03 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.33 - 3.25 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 -  

คะแนนเฉล่ีย 2.87 3.25 - 3.01 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพดี    

 



18 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

วันอังคารท่ี  18  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 าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู/และ

ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดท่ี 8 ประกอบด้วย 

   1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก   ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม  กรรมการ 

   3. อาจารย์ ดร.หม่อมหลวงสรสิริ  วรวรรณ  กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสดี    เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

 สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู/และ

ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดท่ี 8 ประกอบด้วย 

(ต่อ) 

   1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร  ทองค าสุก   ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราม  อินพรม  กรรมการ 

   3. อาจารย์ ดร.หม่อมหลวงสรสิริ  วรวรรณ  กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสดี    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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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

   
 

   
 

   
 


