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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากการติ ด ตามประเมิ น ผลของคณะกรรมการ พบว า หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) คณะครุศาสตร ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินมีดังนี้
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) คณะครุศาสตร
ผาน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรในองคประกอบที่ 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองคประกอบที่ 2
– 6 เทากับ 3.42 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี
2. ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 – 6 จําแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้
ปจจัยนําเขา (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ปานกลาง
กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี
ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4. 71 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก
3. ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 – 6 จําแนกตามองคประกอบ มีผลดังนี้
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก
องคป ระกอบที่ 3 นั กศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมิ น อยู ในระดั บ
ปานกลาง
องคป ระกอบที่ 4 อาจารย มีค ะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมิน อยูใ นระดั บ
ปานกลาง
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.50
คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ผลประเมินอยูใน
ระดับ ปานกลาง
นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) คณะครุศาสตร ดังนี้
จุดเดน
1. หลักสูตรมีบุคลากรและอาจารยประจําหลักสูตรที่มีความรูความสามารถตรงตามสาขา
ทําใหการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ
2. ศิษยเกา ภูมิใจที่ไดมาเรียนที่มหาวิทยาสวนดุสิต
3. อาคารสถานที่ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีความพรอม
4. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรและการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแหงนี้
โอกาสในการพัฒนา
1. สนับสนุนบุคลากรรุนใหมขึ้นมาเปนกําลังชวยเสริมความเข็มแข็ง
2. พัฒนาระดับประกันคุณภาพใหไดระดับที่ดีขึ้นในปการศึกษาตอไป
3. ปรับปรุงระบบตางๆ ที่ใชในการบริหารหลักสูตรตามตัวชี้วัดของ สกอ. ใหชัดเจนเปน
ระบบ PDCA
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รายนามคณะกรรมการประเมิน
1. รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา นอยจันทร
อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ กงเติม
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
3. อาจารยประวรดา โภชนจันทร
ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน
4. ผูชวยศาสตราจารยพรใจ สารยศ
อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขานุการ
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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นเนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการเดิม) ไดเล็งเห็นความสําคัญของการอนุบาลที่มีความสําคัญ
อย า งยิ่ ง สํ า หรั บ การพั ฒ นาเด็ ก จึ ง มี น โยบายจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นอนุ บ าลของรั ฐ ขึ้ น และขณะดํ า เนิ น การ
จัดเตรียมครู กระทรวงฯ ไดรับเงินบริจาคจากนางสาวลออ หลิมเซงไถ จึงไดนําเงินนั้นมาสรางตึกละออ
อุทิสขึ้นในโรงเรียนการเรือนพระนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปจจุบัน) เรียกวา โรงเรียนอนุบาล
ละอออุทิส สังกัดกองฝกหัดครู ถือวาเปนโรงเรียนอนุบาลแหงแรกของกระทรวงศึกษาธิการ เปดทําการ
สอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2483 ในระยะเวลา 1 ป
กองฝกหัดครูโดย ม.ล.มานิจ ชุมสาย ดําเนินการเปดรับนักเรียนฝกหัดครูที่สําเร็จประกาศนียบัตร
ประโยคครูประถมมาเขารับการอบรมการเปนครูอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาล ละอออุทิส หลักสูตร 1 ป
แผนกฝกหัดครูอนุบาลเปดเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2484 และตอมากระทรวงศึกษาธิการมีโครงการที่
จะเปดโรงเรียนอนุบาลขึ้นเปนตัวอยางจังหวัดละ 1 โรงเรียนใหครอบคลุมทุกจังหวัด จึงไดมีการขยายการ
ฝกหัดครูอนุบาลโดยใหนางสาวเบญจา ตุงคะศิริ (คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) รับหนาที่เปนหัวหนาแผนก
ฝกหัดครูอนุบาลเปนคนแรก และเปนผูที่มีสวนสําคัญยิ่งในการวางรากฐานดานการฝกหัดครูอนุบาลของ
ประเทศไทยอีกทั้งยังเปนผูเสนอปรับปรุงหลักสูตรจากการอบรมครูอนุบาล (พ.ศ.2484 – 2485) มาเปน
หลักสูตรการอนุบาลศึกษาซึ่งถือไดวาเปนการจัดการศึกษาสําหรับการฝกหัดครูอนุบาลเปนครั้งแรก ระยะ
ตอมามีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ จนเปนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังรายละเอียด ตอไปนี้
พ.ศ. 2484 เปดแผนกฝกหัดครูอนุบาลเปนครั้งแรก รับนักเรียนฝกหัดครูที่สําเร็จ
พ.ศ. 2484
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมเขารับการอบรม หลักสูตร 1 ป
พ.ศ. 2486
เปดสอนหลักสูตรการอนุบาลศึกษา
พ.ศ. 2487
แยกแผนกฝกหัดครูอนุบาลออกจากโรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ
พ.ศ. 2523
เปดสอนหลักสูตรปริญญาคุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การอนุบาลศึกษา
พ.ศ. 2529
เปดสอนหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ระดับ
ป.กศ.ชั้นสูงและระดับปริญญาตรี ค.บ. (2 ปหลังอนุปริญญา)เปนครั้งแรก
พ.ศ. 2535 เปดสอนหลักสูตรการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)
ระดับปริญญาตรี 4 ป (ค.บ.) เปนครั้งแรก พ.ศ. 2550 เปลี่ ย นชื่ อ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
จาก “ครุศาสตรบัณฑิต”(ค.บ.) เปน”ศึกษาศาสตรบัณฑิต” (ศศ.บ.)
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ผลการประเมินตามตัวบงชี้
องคประกอบ
1. การกํากับ
มาตรฐาน

ตัวบงชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ.
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด
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ผานเกณฑ/ ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ



-

NA

-

NA

-

NA

-

NA

-

NA

-

NA

-

NA

-

NA



องคประกอบ

ตัวบงชี้

12. การดําเนินงานใหเปนไปตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินองคประกอบที่ 1
องคประกอบ
ตัวบงชี้
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย
ของผูสําเร็จการศึกษา
ผลการประเมินองคประกอบที่ 2
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา

ผานเกณฑ/ ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ


คะแนน
4.52
4.90
4.71
3

3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

2

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4

ผลการประเมินองคประกอบที่ 3
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

3
3

4.2 คุณภาพอาจารย

3

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

3
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หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
เปนไปตามผลการสํารวจของ
หลักสูตร
เปนไปตามผลการสํารวจของ
หลักสูตร
มีการดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษาที่
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม
มีการดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการที่เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม
อัตราการคงอยูและการสําเร็จ
การศึกษายังไมมีแนวโนมที่ดี
ขึ้น
มีระบบและกลไกในการ
บริหารและสงเสริมพัฒนา
อาจารย
มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ
มีรายงานผลการดําเนินงาน
การคงอยู และความพึงพอใจ
ของอาจารย แตแนวโนมการ
คงอยูไมดีขึ้น แตแนวโนม
ความพึงพอใจสูงขึ้น

องคประกอบ

ตัวบงชี้

ผลการประเมินองคประกอบที่ 4
5. หลักสูตร
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การเรียน
การสอน
การประเมิน 5.2 การวางระบบผูสอนและ
ผูเรียน
กระบวนการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการประเมินองคประกอบที่ 5
6. สิ่งสนับสนุน 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
การเรียนรู
ผลการประเมินองคประกอบที่ 6
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ผานเกณฑ/ ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ
ไมผานเกณฑ
3.00
3
การเขียนรายงานผังระบบ
ตองเขียนใหสอดคลองกับ
เกณฑการประเมิน
3
การอางอิงหลักฐานในผลการ
ดําเนินงาน
ผังระบบไมชัดเจน และไมตรง
ประเด็นตัวบงชี้
3
การตรวจสอบผลการประเมิน
ของผูเรียนควรนําผลจากการ
ทวนสอบผลการเรียนใน
รายวิชามาประกอบดวย
5
การเขียนหลักฐานอางอิง
รายละเอียด
ขอปรับปรุงควรเขียน
หมายเลขเอกสารอางอิงให
ตรงกับเอกสาร
3.50
3
ควรประเมินความพึงพอใจ
การรับบริการสิ่งสนับสนุน
เปนระยะๆ
3

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบที่ 2- 6

ผลการประเมิน
องคประกอ คะแนน จํานวน
คะแนน 0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย
I
P
O
บที่
ผาน ตัวบงชี้
เฉลี่ย 2.01–3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี
1
ผลการประเมินผาน
หลักสูตรไดมาตรฐาน
2
2
2.1,2.2 4.71
ดีมาก
3
3 3.1,3.2,3.3
3.00
ปานกลาง
4
3 4.1,4.2,4.3
3.00
ปานกลาง
ดี
5
4
5.1
5.2,5.3,5.4 3.50
6
1
6.1
3.00
ปานกลาง
เฉลี่ยรวม
13
3.00
3.50
4.71 3.42
ดี
ผลการประเมิน
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดเดน
หลักสูตรมีจํานวนอาจารยที่จบวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาที่เปดสอนทุกคน สงผลใหหลักสูตรมีความ
เชี่ยวชาญทางดานการศึ กษาปฐมวั ย เปนที่ยอมรับและเปนตนแบบในการจัดการศึกษาปฐมวัย ใน
ปจจุบัน
โอกาสในการพัฒนา
-

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเดน
หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และภาวะการมีงานทําของบัณฑิตดวยตนเอง
โอกาสในการพัฒนา
-

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเดน
1. หลักสูตรเขาไปมีสวนรวมในการคัดเลือกนักศึกษา ทั้งกระบวนการออกขอสอบและสัมภาษณ ทําให
ไดนักศึกษาตรงเปาหมาย
2. หลักสูตรมีระบบการใหคําปรึกษาที่ทันสมัย และเขาถึงนักศึกษา
โอกาสในการพัฒนา
1. หลั กสู ตรควรส งเสริ มหรื อจั ดโครงการเพื่อเสริมสรางทักษะการเรีย นรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับ
นักศึกษา นอกเหนือจากการสงเสริมในการเรียนการสอน
2. หลักสูตรควรเขียนสาเหตุการลาออกก อนการจบการศึ กษาของนักศึ กษา เพื่อเปนแนวทางการ
ปองกันในปถัดไป
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
จุดเดน
ศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร มีวุฒิปริญญาเอก ถึงรอยละ 60 และตําแหนงทางวิชาการ ถึง
รอยละ 60 โดยมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทุกคน
โอกาสในการพัฒนา
1. สงเสริมและพัฒนาใหอาจารยทุกทานมีผลงานทางวิชาการ และเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
ใหมากยิ่งขึ้น
2. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยทุกทานไดดํารงตําแหนงทางวิชาการ
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร
จุดเดน
1. มีการบริหารหลักสูตรที่เปนระบบ
โอกาสในการพัฒนา
1. เขียนบรรยายการบริหาหลักสูตรใหเปนขั้นตอนตามเกณฑประเมิน
2. พัฒนาและจัดการความรูในดานการบริหารหลักสูตรใหครบวงจร PDCA
3. จัดการความรูและทั กษะดานการประกั นคุ ณภาพใหมากขึ้น จัดชุมชนการเรียนรูดานการเขี ย น
รายงาน SAR ตามเกณฑการประเมินของ สกอ.
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน
1. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยางตอเนื่อง สามารถประเมินกระบวนการได
รวดเร็วยิ่งขึ้น
2. อาจารยประจํามีการแบงภาระหนาที่ที่ชัดเจน ทําใหสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว
โอกาสในการพัฒนา
การประเมินความพึงพอใจในการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ควรแยกออกจากการประเมินการสอน ซึ่ง
จะทําใหสะดวกในการตอบขอมูล และเปนไปตามสภาพธรรมชาติ
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