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หมวด 6 : การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 
 

 

6.1 กระบวนการทํางาน 
6.1 ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 

6.1 ก.(1) แนวคิดการออกแบบ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการออกแบบ การจัดการ และปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรท่ีศูนยฯ ดําเนินการเปดสอน คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหศูนยฯ 
ประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน โดยหลักสูตรฯ ไดใชมาตรฐานในการพัฒนาและบริการทางการศึกษา
เปนหลักในการพัฒนา โดยคํานึงถึงความตองการของผู เรียนและผูสวนไดสวนเสียดวย มีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่องเปนประจํา เพ่ือใหเกิดความม่ันใจไดวา
สามารถตอบสนองความตองการดานการเรียนการสอนของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย แนวคิดการ
ออกแบบ ศูนยฯ มีการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการทํางานเพ่ือตอบขอกําหนดทุกขอและปฏิบัติ
ตามเกณฑของ สกอ. รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 6.1 การออกแบบหลักสูตรและกระบวนการทํางานตามเกณฑของ สกอ. 
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มหาวิทยาลั ย ราชภัฏสวนดุสิ ต  ไดมี ก ารออกแบบและพัฒนาหลักสูต ร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  (5 ป) โดยการประชุมและไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในการประชุม ครั้งท่ี 14(41)/2554 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2554 
เพ่ือใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตร จนกระท่ังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2556 

การประชุมดังกลาวไดมีอาจารยประจําศูนยฯ ท่ีเปนศักยภาพของหลักสูตรไดเขาไป
มีสวนรวมในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร รับทราบและนําเอาหลักสูตรดังกลาวปรับใชเหมาะสม
กับบริบทของจังหวัดนครนายกตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 6.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบ 
 

6.1 ก.(2) ขอกําหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก ไดมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปการศึกษา 2555 โดยดําเนินงานตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงถือวาการศึกษาปฐมวัยเปนหนึ่งในอัตลักษณเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
เปนหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย โดยมีโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศเปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพท่ีสําคัญ และมีโรงเรียนเครือขายในพื้นที่จังหวัด
นครนายกเปนแหลงฝกประสบการณเนนใหนักศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริง เพ่ือเปนการผลิต
บัณฑิตใหเปนครูวิชาชีพออกสูชุมชนอยางมีคุณภาพ สามารถสรางประโยชนตอสังคมและวงการการศึกษา 
และเปนผูท่ีดํารงตนอยูในสังคมไทยตามบริบทไดอยางมีความสุข 
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ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อใหเกิดความมั่นใจในประสิทธิผลการ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิต
บัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู (learning outcomes) ท้ังหมด 6 ดาน คือ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ทักษะ
การจัดการเรียนรู ซ่ึงยึดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQF (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education) มีกระบวนการกําหนดรายละเอียดของหลักสูตรตามรูปแบบ ดังนี้ 

- มคอ.1 การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
- มคอ.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร  
- มคอ.3 การพัฒนารายละเอียดของรายวิชา 
- มคอ.4 การพัฒนารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมท้ังอาจารยผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ตามขอกําหนดตามรูปแบบดังกลาวอยางครอบคลุมเครงครัด โดยจะมีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันเพ่ือการสนับสนุนผูเรียน โดยเนนการสรางคุณคาใหแกผูเรียนเปนหลัก 

 
6.1 ข. การจัดการกระบวนการ 

6.1 ข.(1) การนํากระบวนการไปสูการปฏิบัติ 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ ง  นครนายก มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มีการบูรณาการหลักสูตรใหเขากับบริบทของทองถิ่น เนนใหนักศึกษาลงมือปฏิบัติในลักษณะ
การจัดโครงการ/กิจกรรม เชน 

1. โครงการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา (Internship) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีความรู  และเขาใจกระบวนการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา ทักษะในการปฏิบัติการสอน และมีศักยภาพในการสอน มีการ
พัฒนาและใชนวัตกรรมในการพัฒนาการสอน มีทักษะในการทํางานเปนหมูคณะ สรางเครือขาย
การเรียนรูรวมกับสถานศึกษา และเพ่ือใหนักศึกษามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

ประกอบดวยกิจกรรมยอย ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตรสูความเปนครู

มืออาชีพ 

1.1 นักวิจัยสูความเปนครูปฐมวัยมืออาชีพ 

1.2 ครูยุคใหมใสใจความเปนมืออาชีพ 

1.3 บุคลิกภาพและสมรรถนะของครูปฐมวัย 

1.4 นิทาน เพลง คําคลองจอง สําหรับเด็กปฐมวัย 

1.5 ภาษาอังกฤษกับครูปฐมวัย 

1.6 การบูรณาการนวัตกรรมกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

http://www.thaiall.com/tqf/computer_m1.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m2.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m3.pdf
http://www.thaiall.com/tqf/computer_m4.pdf
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูการฝกประสบการณ
ในสถานศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมการสัมมนาอาจารยนิเทศกและอาจารยพ่ีเลี้ยง 

 
6.1 ข.(2) กระบวนการสนับสนุน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก เนนการสนับสนุนอาจารยทุกคนมีการพัฒนาตนเอง

อยูเสมอ โดยการเปดโอกาสใหเขารวมอบรมสัมมนา และนําสิ่งท่ีไดรับมาเผยแพรแกเพื่อนรวมงาน 
กับนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยตรงในชั้นเรียน รวมท้ังเผยแพรในลักษณะการบริการวิชาการ
แกสถาบันอ่ืน ในลักษณะของการมีปฏิสัมพันธตอสายงานวิชาการ ดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ในการบริหารจัดการหลักสูตร ยังมีเจาหนาท่ีสายสนับสนุนท่ีคอยชวยเหลือให
ระบบงานตางๆ ดําเนินไปดวยความเรียบรอยและบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยมีฝายดังนี้ 

1. ฝายวิชาการและงานทะเบียน มีหนาท่ีมีหนาท่ีใหคําปรึกษาดานวิชาการ งานจัด
ตารางเรียนตารางสอน งานจัดตารางสอบ งานบริการและรับสมัครนักศึกษา  

2. ฝายการเงินและพัสดุ มีหนาท่ีในการเบิกจายเงินและวัสดุอุปกรณสําหรับศูนยฯ  
3. ฝายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการใชอุปกรณ

ตางๆ ภายในศูนยฯ  
4. ฝายธุรการและงานสารบรรณ มีหนาท่ีเก่ียวกับการทําหนังสือราชการเพื่ออํานวย

ความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับหนวยงานภายในและภายนอกศูนยฯ  
5. ฝายการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

6. ฝายวทิยบริการ มีหนาท่ีในการบริการดานหนังสือ สื่อสิ่งพิมพตางๆ รวมถึงการ
สืบคนขอมูลของนักศึกษา  

7. ฝายวิจัย มีหนาท่ีติดตอประสานงานเก่ียวกับการวิจัยท้ังภายในและภายนอกศูนยฯ 
8. ฝายยานพาหนะ มีหนาท่ีในการรับสงนักศึกษาและงานขนสงตางๆ  
9. ฝายเลขานุการ มีหนาท่ีติดตอประสานงานระหวางผูบริหารและฝายตางๆ ท้ังภายใน

และภายนอก เตรียมเอกสารเก่ียวกับการประชุม และเตรียมการประชุม 
 
6.1 ข.(3) การปรับปรุงหลักสูตร  
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรท่ีดําเนินการเปดสอน 

คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรประจํา
สาขาวิชาจะดําเนินการวิจัยติดตามและประเมินผลหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความทันสมัย และมีมาตรฐาน ทันตอทิศทางและความตองการของผูเรียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง โดยมี
รายละเอียดของแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
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ตารางท่ี 6.1 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1. แผนพัฒนาและปรับปรุง 
   หลักสูตรใหสอดคลองกับ 
   ความตองการของสังคม 
   และไดมาตรฐานตามท่ี 
   คุรุสภากําหนด 

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง 
   ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2. ติดตามประเมินผลหลักสูตร 
   อยางสมํ่าเสมอ 
3. กําหนดรายวิชาในหมวดวิชาชีพ 
   ครูใหมีเนื้อหาครอบคลุมตาม 
   สาระการเรียนรูท่ีคุรุสภากําหนด 
4. ประเมินความพึงพอใจของผูใช 
   บัณฑิต 

1. เอกสารการปรับปรุง 
   หลักสูตร 
 
2. รายงานผลการดําเนินงาน 
    ของหลักสูตร 
3. เนื้อหารายวิชาในหมวด 
   วิชาชีพครูครบตามสาระ 
   การเรียนรูท่ีคุรุสภากําหนด 
4. รายงานผลความพึงพอใจ 
    ของผูใชบัณฑิต 

2. แผนการพัฒนาและปรับปรุง 
   บุคลากรดานการเรียน 
   การสอน และวิจัยใหมี 
   คุณภาพ รวมท้ังสามารถ 
   นําเทคโนโลยีเขามาใช 
   พัฒนาการเรียนการสอน 

1. สงเสริมอาจารยผูสอนใหเขารับ 
   การอบรมหรือศึกษาดูงานท่ี 
   เก่ียวของกับการพัฒนาดานการ  
   จัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
   ท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
2. จัดระบบการประเมินผลความ 
   พึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอ 
   คุณภาพการเรียนการสอนและ 
   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3. สงเสริมใหอาจารยผูสอนนํา 
   เทคโนโลยีมาประยุกตใชใน 
   การจัดการเรียนการสอน 

1. จํานวนอาจารยผูสอนท่ี 
   ทําจัยเพ่ือพัฒนาการ 
   จัดการเรียนรู 
 
 
2. รายงานผลความพึงพอใจ 
   ของนักศึกษาท่ีมีตอคุณภาพ 
   การเรียนการสอนและสิ่ง 
   สนับสนุนการเรียนรู 
3. จํานวยรายวชิาท่ีนําเทคโนโลยี 
    มาประยุกตใชในการจัดการ 
    เรียนการสอน 

3. แผนพัฒนาคุณลักษณะ 
   ทางวิชาชีพครูใหแก 
   นักศึกษา 

1. สงเสริมนักศึกษาใหมีภาวะผูนํา 
   และมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 
2. สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 
   จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
   วิชาชีพ 
 
3. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม 
   กิจกรรมการพัฒนาทักษะ 
   ความเปนครู 
 

1. จํานวนรายวิชาท่ีมีกิจกรรมท่ี 
    สงเสริมนักศึกษาใหมีความเปน  
    ผูนําและมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
2. จํานวนรายวิชาท่ีมีกิจกรรม 
    สงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 
    จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
    วิชาชีพ   
3. มีรายวิชาท่ีพัฒนาคุณธรรม 
   จริยธรรมในวิชาชีพและ 
   ทักษะความเปนครูใหกับ 
   นักศึกษา 
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ตารางท่ี 6.1 (ตอ) 
 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
 4. มีการประเมินและติดตามผล 

   การพัฒนาคุณลักษณะทาง 
   วิชาชีพคร ู

4. รายงานผลการประเมิน 
   คุณลักษณะทางวิชาชีพครู 

 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ 

6.2 ก. การควบคุมตนทุน 
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก มีการกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ 

และการดําเนินการท่ีสอดคลองกับการบริหารของมหาวิทยาลัย และหนวยงานท่ีประเมินคุณภาพ
การศึกษา โดยการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6.2 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปท่ี 1 80 80 80 80 80 80 
ชั้นปท่ี 2 80 80 80 80 80 80 
ชั้นปท่ี 3 - 80 80 80 80 80 
ชั้นปท่ี 4 
ชั้นปท่ี 5 

- 
- 

- 
- 

80 
- 

80 
80 

80 
80 

80 
80 

รวม 160 240 320 400 400 400 
จํานวนนักศึกษาท่ีคาดวา
จะสําเร็จการศึกษา 

- - - 80 80 80 

 
ตารางท่ี 6.3 งบประมาณรายรับ (หนวยบาท) ศูนยการศกึษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
คาบํารุงการศึกษา 3,580,000 5,170,000 7,740,000 10,330,000 13,900,000 13,900,000 

คาลงทะเบียน 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 74,000 138,000 193,000 357,000 330,000 330,000 

รวมรายรับ 3,304,000 5,848,000 8,493,000 11,137,000 13,780,000 13,780,000 
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         ตารางท่ี 6.4 งบประมาณรายจาย (หนวยบาท) ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก 

 

หมวด เงิน 
ปงบประมาณ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

ก. งบดําเนินการ 
1. คาใชจายบุคลากร 778,730 787,430 794,830 703,940 713,840 713,840 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) 380,500 571,000 841,500 1,133,000 1,403,500 1,403,500 

3. ทุนการศึกษา 504,750 504,750 504,750 504,750 504,750 504,750 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 517,000 1,033,000 1,548,000 3,074,000 3,580,000 3,580,000 

รวม (ก) 1,979,970 3,784,180 3,589,070 4,394,790 5,301,090 5,301,090 

ข. งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 300,000 310,000 147,000 103,900 73,030 50,431 

รวม (ข) 300,000 310,000 147,000 103,900 73,030 50,431 

รวม (ก)+(ข) 3,379,970 3,994,180 3,737,070 4,497,590 5,373,130 5,351,511 

จํานวนนักศึกษา 80 160 340 330 400 400 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 38,500 18,714 15,567 14,055 13,183 13,139 

 
ขอมูลงบประมาณแผนดินท่ีไดรับจัดสรร และขอมูลประมาณการคาใชจาย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
 

ตารางท่ี 6.5 เงินงบประมาณแผนดินท่ีไดรับการจัดสรร 
 

คาใชจายในการเรียนการสอน 38,600 
คาใชจายในการประกันคุณภาพ 25,000 
คาใชจายจากสถาบันภาษา 50,000 

รวม 113,600 
 
6.2 ข. การจัดการหวงโซอุปทาน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการประเมินเพ่ือควบคุม หรือปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของกระบวนการจัดการศึกษา โดยมีการประเมินในชวงแรกและทําซํ้าหลายครั้งของวงรอบการออกแบบ
การศึกษาและการจดัการเรียนการสอน โดยมีการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จากผลการประเมิน และขอมูลนําเขาของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนยฯ มีการจัดทําเอกสารสําคัญดังตอไปนี้ 

1. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
2. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
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3. การประชุมรวมของอาจารยในแตละรายวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คําแนะนํา 
ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูและประสบการณหรือเพ่ือนรวมงานเก่ียวกับกลยุทธการสอนตาม
รายละเอียดของรายวิชา 

4. การประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนักศึกษา 
5. การประเมินจากผลงานของนักศึกษาท่ีไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา                                      
6. การประเมินตนเองของอาจารยผูสอนตามกลยุทธการสอนท่ีกําหนดไวในรายละเอียด

ของรายวิชา 
7. การประเมินโดยผูเรียนตามกลยุทธการสอนตามรายละเอียดของรายวิชา 
8. การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน     
1. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชกลยุทธการสอนโดยนักศึกษาในแตละภาคเรียน 

ดวยแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนดานคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูขอศูนยฯ 
และ/หรือแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยผานระบบออนไลนของมหาวิทยาลัย   

2. การประเมินการสอนของอาจารยใหม โดยอาจารยพ่ีเลี้ยงท่ีไดรับการแตงตั้งจากศูนยฯ 
3. คณะกรรมการประเมินผล รายงานผลการประเมินใหแกอาจารยผูสอนและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือนําไปใชพัฒนาและปรับปรุงทักษะการสอนและกลยุทธการสอนของอาจารย 
4. คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยเพ่ือเปนแนวทางในการจัด

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงทักษะและกลยุทธการสอนของอาจารย 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
1. โดยนักศึกษาและบัณฑิต ดําเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเม่ือสิ้นสุด

การเรียนการสอนในแตละรายวิชาจากนักศึกษาในแตละภาคเรียน และประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปท่ี 5/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร โดยใชแบบสอบถาม   

2. โดยผูทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผูประเมินภายนอก ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผู
ประเมินจากภายนอกเขารวมในกิจกรรมการเรียนการสอน การวิพากษหลักสูตร การแสดงความคิดเห็น
ในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร หรือจากรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา     

3. โดยผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ โดยใชแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ และ/หรือ
การวิพากษหลักสูตร 

การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร การประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจําปตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินการท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 
3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย
โดยมีเกณฑการประเมินการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน                                      

1. อาจารยในแตละวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชา
ที่รับผิดชอบในระหวางภาคการศึกษา โดยปรับปรุงทันทีหากพบปญหาท่ีสามารถแกไขได และเม่ือ
สิ้นสุดการสอนในแตละภาคเรียนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาท่ีสอน การประเมินผล 
และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีตน 
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2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
และสรุปรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการประเมินประสิทธิผลการสอน  
รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา รายงานผลการดําเนินงานประสบการณภาคสนาม รายงานผล
การประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปเสนอตอประธานหลักสูตร 

3. ประธานหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
และแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อใชในปการศึกษาตอไป และพัฒนาปรับปรุงรายงานผล
การดําเนินงานหลักสูตรเสนอตอผูอํานวยการศูนยฯ 

4. การปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือผูท่ีไดรับมอบหมายวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวังไวหรือไม ดวยการจัดทําวิจัย
เชิงประเมินหลักสูตร และนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย 
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและตรงกับความตองการของประเทศ 

การจัดการหวงโซอุปทาน ดานการสงมอบบัณฑิต เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตร 5 ปแลว 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนยฯ มีการจัดแนะแนวโดยเปดโอกาส
ใหโรงเรียนท่ีมีความตองการบุคลกรครูทางดานการศึกษาปฐมวัยมาใหขอมูลเพ่ือใหบัณฑิตไดเลือก
กอนตัดสินใจทํางาน และหลังจากนั้นการจัดการหวงโซอุปทานยังคงไมสิ้นสุดลง ยังคงติดตาม
ความกาวหนาของนักศึกษาท่ีจบไปประกอบวิชาชีพครูแลว มีการติดตามพัฒนาศิษยเกานั่นเอง อาทิเชน 
การจัดการโครงการอบรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัดทําสื่อ การ
เขียนแผนการสอน การจัดสภาพแวดลอมในชั้นเรียน หรือการทําวิจัยในชั้นเรียน เปนตน  

ขณะเดียวกันศูนยฯ ยังจะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในลักษณะการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตหากพบจุดบกพรองจะไดนําขอมูลนี้มาเปนสวนหนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป 
ซ่ึงลักษณะดังกลาวเปนการทําใหหลักสูตม่ันใจในการสงมอบบัณฑิตในแตละปวาโรงเรียนจะไดรับ
บุคลากรครูท่ีมีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยฯ เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมีความยั่งยืน
ตอไป  
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แผนภาพท่ี 6.4 ข้ันตอนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

อาจารยผูสอนศึกษาเครื่องมือท่ีจะนํา 
มาใชในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์กับ

มคอ. 3 หรือ มคอ.4 

อาจารยผูสอนเลือกเครื่องมือท่ีจะ
นําไปใชทวนสอบ 

อาจารยผูสอนดําเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู 

อาจารยผูสอนประมวลผลและเขียน
รายงานผลการทวนสอบ 

อาจารยผูสอนนําเสนอรายงานตอ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พรอม
แนวทางปรับปรุง รายงานสรุปใน 

มคอ. 5 หรือ มคอ.6  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รับทราบรายงานการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตงตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษา 

A11 

อาจารยผูสอน 
(สัปดาหท่ี 15-17 ของแตละ

ภาคการศึกษา) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ภายใน 15 วัน หลังสิ้นสุดการสอบ
ปลายภาคของภาคการศึกษาท่ี 2 

ในแตละปการศึกษา) 
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แผนภาพท่ี 6.4 (ตอ) 
 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาฯศึกษารายงานการทวนสอบ 

 - พิจารณาเอกสาร/หลักฐาน 
 - เก็บขอมูลเพ่ิมเติม โดยใชเครื่องมือ 
   การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน 
   ผลการเรียนรูในแตละดานและภาพรวม 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาฯประมวลผลและรายงานและ

แนวทางปรับปรุงเสนออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผล 
- แจงผลและแนวทางปรับปรุงตอ 
  อาจารยผูสอนและรายงานคณะ/ 
  โรงเรียน 
- รายงานใน มคอ.7 
  

คณะ/โรงเรียน รับทราบรายงานการ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

คณะ/โรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะ/

โรงเรียน 

A11 

A21 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตร 

(ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ีมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ) 

คณะ/โรงเรียน 
(ภายใน 5 วัน นับจากวันท่ี
รับทราบผลการทวนสอบ) 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
(ภายใน 5 วัน นับจากวันท่ี
รับทราบผลการทวนสอบ) 
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แผนภาพท่ี 6.4 (ตอ) 

คณะกรรมการติดตามการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาฯศึกษารายงาน

ผลการทวนสอบของทุกหลักสูตร 
- สรุปผลการทวนสอบเปนขอมูลระดับ 
  คณะ/โรงเรียน 
- เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 

คณะกรรมการติดตามการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายงานผลตอ

คณะ/โรงเรียน 
  

               คณะ/โรงเรียน  
- แจงผลและแนวทางปรับปรุงไปยัง 
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
- รายงานผลตอมหาวิทยาลัย 
  

มหาวิทยาลัย รับทราบรายงานการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาฯคณะ/

โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยใหแนวทางหรือขอเสนอแนะ
แตละระดับไปดําเนินการในแตละระดับ 

- ระดับคณะ/โรงเรียน 
- ระดับหลักสูตร 
- ระดับรายวิชา 

A21 

คณะกรรมการติดตามการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

(ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ีมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการ) 

คณะกรรมการติดตามการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

(ภายใน 10 วัน นับจากวันท่ีมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ) 

 

คณะ/โรงเรียน 
(ภายใน 5 วัน นับจากวันท่ี
รับทราบผลการทวนสอบ) 

 

มหาวิทยาลัย 
(คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 
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6.2 ค. การเตรียมพรอมดานความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
6.2 ค.(1) ความปลอดภัย 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีอาคารสถานท่ีในการจัดการเรียนการสอน 

มีหองวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีความพรอมดานตํารา วารสาร ผลงานวิจัย วีดิทัศน 
และฐานขอมูลออนไลนจํานวนมาก และมีแหลงการเรียนรูที่ใชโรงเรียนเปนฐาน คือ โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ ศูนยนครนายก ซ่ึงเปนโรงเรียนอนุบาลของรัฐบาลท่ีผานการรับรองมาตรฐานจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ใชเปนสถานท่ีฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาใหกับนักศึกษา รวมท้ังโรงเรียนท่ีผานการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. และคุรุสภา                                               
ท่ีนักศึกษาสามารถฝกงานไดตามขอกําหนดของหลักสูตร 

การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน                                                                                  
1. รายการจํานวนหนังสือท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร 

- หนังสือท่ีเก่ียวของกับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 32 เลม 
- จิตวิทยาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย จํานวน 35 เลม 
- การจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย จํานวน 325 เลม 
- การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการระดับปฐมวัย จํานวน 24  เลม 
- ความสัมพันธชุมชนระดับปฐมวัย จํานวน 26 เลม 
- การบริหารจัดการสถานศึกษาระดับปฐมวัย จํานวน 33 เลม 
- หนังสือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพครูภาษาไทย จํานวน 203 เลม 
- ภาษาอังกฤษ จํานวน 32 เลม 

2. แหลงสืบคนผานฐานขอมูล 
- เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง 

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก 
ไดประสานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวของ
เพ่ือบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควาและใชประกอบการเรียนการสอน การจัดซ้ือหนังสือนั้น 
อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการ เสนอรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออุปกรณตางๆ ท่ีจําเปน
ตอการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น จึงทําใหมีทรัพยากรเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 
หองเรียนมีสื่อและอุปกรณการเรียนการสอนท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ เพ่ือเอ้ือใหอาจารยผูสอนสามารถ
ปฏิบัติการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังหองสมุดหรือแหลงเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการสืบคนผานระบบอิเล็กทรอนิกส หนังสือ ตํารา และวารสารในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของจํานวนท่ีเหมาะสม โดยมีการจัดซ้ืออยางสมํ่าเสมอ 
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ตารางท่ี 6.6 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. มีทรัพยากรการเรียนการสอน 
   ของนักศึกษาและอาจารย 
   เพียงพอตอความจําเปน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ 
   ทําหนาท่ีวางแผนจัดหาและ 
   ติดตามการใชทรัพยากร 
   การเรียนการสอน 
2. คณะกรรมการสํารวจความ  
   ตองการทรัพยากรการเรียน 
   การสอนของนักศึกษาและ 
   อาจารยทุกปการศึกษา   

1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
 
 
 
2. มีผลสํารวจตวามตองการ 
   ทรัพยากรการเรียนการสอน 
   ของนักศึกษาและอาจารย 
   ทุกปการศึกษา 

2. มีการจัดหาทรัพยากรการเรียน 
   การสอนตามความตองการ 
   ของนักศึกษาและอาจารย 

1. คณะกรรมการเสนอรายชื่อ 
    ทรัพยากรการเรียนการสอน 
    ท่ีตองการตอศูนยฯ 
 
2. ศูนยฯ ประสานมหาวิทยาลัยๆ  
   จัดสรรงบประมาณประจําป 
   เพ่ือจัดหาทรัพยากรการเรียน    
   การสอนตามความตองการ 

1. มีเอกสารแจงรายชื่อทรัพยากร 
   การเรียนการสอนท่ีตองการ 
   ตอศูนยฯ และศูนยฯ ประสาน 
   มหาวิทยาลัย 
2. มีการจัดสรรงบประมาณ  
    ประจําปใหกับศูนยฯ เพ่ือ         
    ใหศูนยฯ จัดหาทรัพยากร  
    การเรียนการสอนตาม 
    ความตองการ 

3. มีการประเมินผลการใช  
   ทรัพยากรการเรียนการสอน  
   ของนักศึกษา 

1. คณะกรรมการสํารวจความ 
   พึงพอใจของนักศึกษาตอการ 
   ใชทรัพยากรการเรียนการสอน 
   เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 

1. ผลการสํารวจความพึงพอใจ  
   ของนักศึกษาตอการใช 
   ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 
6.2 ค(2) การเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการเตรียมความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน ดังนี้ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยผูอํานวยการศูนยฯ เปนประธาน 

มีการระบุหนาท่ีความรับผิดชอบและกรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน 
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสี่ยง พรอมจัดทําแผน 

บริหารความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ 4 ดาน ประกอบดวย  
1. ความเสี่ยงดานทรัพยากร 
2. ความเสี่ยงดานกลยุทธ 
3. ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมายระเบียบขอบังคับ 
4. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติและไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ 
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6.2 ง. การจัดการนวัตกรรม 
ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก มีการใชเทคโนโลยีในหลักสูตรและบริการทางการศึกษา 

และการจัดระบบการศึกษาท่ีเก่ียวของเปนสวนใหญ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการออกแบบพัฒนา
บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีใหมๆ ในหลายสวน และมีการตรวจสอบกระบวนออกแบบพัฒนา เพ่ือให
ม่ันใจไดวาผลผลิตและบริการท่ีใหนั้นไมมีปญหาและทันเวลา บางครั้งมีการปรับปรุงกระบวนการ
บนพื้นฐานของคุณภาพการออกแบบ วงรอบการทํางาน การควบคุมคาใชจาย และเทคโนโลยี
การออกแบบใหมๆ และปจจัยดานประสิทธิภาพทางการศึกษาอ่ืนๆ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนยฯ มีการปรับปรุงการออกแบบพัฒนาบริการทางการศึกษาดวยระบบ
เทคโนโลยแีละสารสนเทศแกนักศึกษา ดังนี้ 

- การลงทะเบียนเรียน 
- การติดตามผลการเรียน 
- การแนะแนวและขอคําปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษา 
- การประเมินอาจารยผูสอน 
- การติดตามขาวสารตางๆ ใน Website ของศูนยฯ 
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