
 
 

 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครศุาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



2 
 

 

สารบัญ 

 

เร่ือง หน้า 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

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

 

3 

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

ส่วนท่ี 1 บทน า…………………………………………………………………………………………………… 5 

ประวตัิความเป็นมาของหลกัสูตร………………………………………………………………..……………………… 5 

ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปทีี่ผ่านมา…………………………….…………. 5 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร........................................ 9 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้.............................................................................  9 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ……………………………………………………………..………………. 13 

ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร……………………………. 19 

การวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร…………………………………………………………... 19 

 

ภาคผนวก……………………………………………………………………………………………………….. 

 

20 

ก าหนดการตรวจประเมิน............................................................................................. 22 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร......... 24 

ภาพประกอบ.............................................................................................................. 29 

 

 



3 
 

 

(ลงนามแลว้) 

 

 

 

 

 



4 
 

 

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 



7 
 

 

ตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

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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ตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

 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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ตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

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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ตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

 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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ตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

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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ตัวบ่งชี ้ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

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 

 

 

 

 
 


