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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 

- 
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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 

 

   
 

   
 

   
  

 

  

 

  


