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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ พบวา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) คณะครุศาสตร ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินมีดังนี้ 
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) คณะครุศาสตร 
ผาน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองคประกอบท่ี 2 
– 6 เทากับ 3.42 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
 2. ผลการประเมินองคประกอบท่ี 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. ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 จําแนกตามองคประกอบ มีผลดังนี้ 
  องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.71 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
  องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ 
ปานกลาง 
  องคประกอบที่ 4 อาจารย มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ 
ปานกลาง 
  องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 
คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี  
  องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ผลประเมินอยูใน
ระดับ ปานกลาง 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเก่ียวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) คณะครุศาสตร ดังนี้ 
 จุดเดน 
 1. หลักสูตรมีบุคลากรและอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความรูความสามารถตรงตามสาขา
ทําใหการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ 
 2. ศิษยเกา ภูมิใจท่ีไดมาเรียนท่ีมหาวิทยาสวนดุสิต 
 3. อาคารสถานท่ี และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีความพรอม 
 4. อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรและการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแหงนี้ 
 โอกาสในการพัฒนา 
 1. สนับสนุนบุคลากรรุนใหมข้ึนมาเปนกําลังชวยเสริมความเข็มแข็ง 
 2. พัฒนาระดับประกันคุณภาพใหไดระดับท่ีดีข้ึนในปการศึกษาตอไป 
 3.  ปรับปรุงระบบตางๆ ท่ีใชในการบริหารหลักสูตรตามตัวชี้วัดของ สกอ. ใหชัดเจนเปน
ระบบ PDCA 
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รายนามคณะกรรมการประเมิน 
 

 
1. รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา  นอยจนัทร  
 อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
  ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ  กงเติม  
  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3. อาจารยประวรดา  โภชนจนัทร  
 ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 
 
4. ผูชวยศาสตราจารยพรใจ  สารยศ  
   อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   เลขานุการ 
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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดตั้งข้ึนเนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการเดิม) ไดเล็งเห็นความสําคัญของการอนุบาลท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับการพัฒนาเด็ก จึงมีนโยบายจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลของรัฐข้ึน และขณะดําเนินการ
จัดเตรียมครู กระทรวงฯ ไดรับเงินบริจาคจากนางสาวลออ  หลิมเซงไถ  จึงไดนําเงินนั้นมาสรางตึกละออ
อุทิสข้ึนในโรงเรียนการเรือนพระนคร (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปจจุบัน) เรียกวา โรงเรียนอนุบาล
ละอออุทิส สังกัดกองฝกหัดครู ถือวาเปนโรงเรียนอนุบาลแหงแรกของกระทรวงศึกษาธิการ เปดทําการ
สอนครั้งแรกเม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2483 ในระยะเวลา 1 ป  

กองฝกหัดครูโดย ม.ล.มานิจ ชุมสาย ดําเนินการเปดรับนักเรียนฝกหัดครูท่ีสําเร็จประกาศนียบัตร
ประโยคครูประถมมาเขารับการอบรมการเปนครูอนุบาลท่ีโรงเรียนอนุบาล ละอออุทิส  หลักสูตร 1 ป 
แผนกฝกหัดครูอนุบาลเปดเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2484 และตอมากระทรวงศึกษาธิการมีโครงการท่ี
จะเปดโรงเรียนอนุบาลข้ึนเปนตัวอยางจังหวัดละ 1 โรงเรียนใหครอบคลุมทุกจังหวัด จึงไดมีการขยายการ
ฝกหัดครูอนุบาลโดยใหนางสาวเบญจา ตุงคะศิริ (คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) รับหนาท่ีเปนหัวหนาแผนก
ฝกหัดครูอนุบาลเปนคนแรก และเปนผูท่ีมีสวนสําคัญยิ่งในการวางรากฐานดานการฝกหัดครูอนุบาลของ
ประเทศไทยอีกท้ังยังเปนผูเสนอปรับปรุงหลักสูตรจากการอบรมครูอนุบาล (พ.ศ.2484 – 2485) มาเปน
หลักสูตรการอนุบาลศึกษาซ่ึงถือไดวาเปนการจัดการศึกษาสําหรับการฝกหัดครูอนุบาลเปนครั้งแรก ระยะ
ตอมามีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ จนเปนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังรายละเอียด ตอไปนี้  
พ.ศ. 2484 เปดแผนกฝกหัดครูอนุบาลเปนครั้งแรก รับนักเรียนฝกหัดครูท่ีสําเร็จ 

พ.ศ. 2484  ประกาศนียบัตรประโยคครปูระถมเขารับการอบรม 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 เปลี่ยนชื่อวุฒิการศึกษา
จาก “ครุศาสตรบัณฑิต”(ค.บ.) เปน”ศึกษาศาสตรบัณฑิต” (ศศ.บ.) 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 
ไมผานเกณฑ 

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ี
กําหนดโดย สกอ. 

 
 

เกณฑการประเมิน   
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารยประจํา

หลักสูตร 
 

 

3. คุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- NA 

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน - NA 
5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ี
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

 
- 

NA 

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี) 

- NA 

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ   

- NA 

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

- NA 

9. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- NA 

10. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระใน 
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

- NA 

11. การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 
 



8 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 
ไมผานเกณฑ 

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ 

12. การดําเนินงานใหเปนไปตาม             
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1   
องคประกอบ ตัวบงช้ี คะแนน หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.52 
เปนไปตามผลการสํารวจของ
หลักสูตร 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย
ของผูสําเร็จการศึกษา 

4.90 
เปนไปตามผลการสํารวจของ
หลักสูตร 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 4.71  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3 มีการดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการรับนักศึกษาท่ี
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

2 มีการดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการท่ีเห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 4 อัตราการคงอยูและการสําเร็จ
การศึกษายังไมมีแนวโนมท่ีดี
ข้ึน 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 3  
4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 มีระบบและกลไกในการ

บริหารและสงเสริมพัฒนา
อาจารย  

4.2 คุณภาพอาจารย 3 มีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 มีรายงานผลการดําเนินงาน
การคงอยู และความพึงพอใจ
ของอาจารย แตแนวโนมการ
คงอยูไมดีข้ึน แตแนวโนม
ความพึงพอใจสูงข้ึน 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 
ไมผานเกณฑ 

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 3.00  
5. หลักสูตร 

การเรียน
การสอน 
การประเมิน
ผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 การเขียนรายงานผังระบบ
ตองเขียนใหสอดคลองกับ
เกณฑการประเมิน 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 

3 การอางอิงหลักฐานในผลการ
ดําเนินงาน  
ผังระบบไมชัดเจน และไมตรง
ประเด็นตัวบงชี้ 

5.3 การประเมินผูเรียน 3 การตรวจสอบผลการประเมิน
ของผูเรียนควรนําผลจากการ
ทวนสอบผลการเรยีนใน
รายวิชามาประกอบดวย 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 การเขียนหลักฐานอางอิง
รายละเอียด  
ขอปรับปรุงควรเขียน
หมายเลขเอกสารอางอิงให
ตรงกับเอกสาร 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.50  
6. สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 ควรประเมินความพึงพอใจ

การรับบริการสิ่งสนับสนุน
เปนระยะๆ 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 3  
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องคประกอ
บท ี่ 

คะแนน 
ผาน 

จ ํานวน 
ต ัวบงช ี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลการประเม ิน 
0.01–2.00 ระด ับคุณภาพนอย 
2.01–3.00 ระด ับค ุณภาพปาน
กลาง 
3.01–4.00 ระด ับคุณภาพด ี 

     1 ผลการประเมินผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ช ี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
- 6

 

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 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.50 ดี  
 6 1 - 6.1 - 3.00 ปานกลาง 

เฉล่ียรวม 13 3.00 3.50 4.71 3.42 ดี 

ผลการประเม ิน ปานกลาง ดี  ดีมาก   
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน 
หลักสูตรมีจํานวนอาจารยท่ีจบวุฒิการศึกษาตรงกับสาขาท่ีเปดสอนทุกคน สงผลใหหลักสูตรมีความ
เชี่ยวชาญทางดานการศึกษาปฐมวัย เปนท่ียอมรับและเปนตนแบบในการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ปจจุบัน 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
- 
 
 

 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน 
หลักสูตรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และภาวะการมีงานทําของบัณฑิตดวยตนเอง 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
- 
 
 

 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน 
1. หลักสูตรเขาไปมีสวนรวมในการคัดเลือกนักศึกษา ท้ังกระบวนการออกขอสอบและสัมภาษณ ทําให

ไดนักศึกษาตรงเปาหมาย 
2. หลักสูตรมีระบบการใหคําปรึกษาท่ีทันสมัย และเขาถึงนักศึกษา 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรสงเสริมหรือจัดโครงการเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหกับ

นักศึกษา นอกเหนือจากการสงเสริมในการเรียนการสอน 
2. หลักสูตรควรเขียนสาเหตุการลาออกกอนการจบการศึกษาของนักศึกษา เพ่ือเปนแนวทางการ

ปองกันในปถัดไป 
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องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 
ศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร มีวุฒิปริญญาเอก ถึงรอยละ 60 และตําแหนงทางวิชาการ ถึง
รอยละ 60 โดยมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาทุกคน 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1. สงเสริมและพัฒนาใหอาจารยทุกทานมีผลงานทางวิชาการ และเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ

ใหมากยิ่งข้ึน 
2. สนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยทุกทานไดดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร 
จุดเดน 
1. มีการบริหารหลักสูตรท่ีเปนระบบ 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1. เขียนบรรยายการบริหาหลักสูตรใหเปนข้ันตอนตามเกณฑประเมิน 
2. พัฒนาและจัดการความรูในดานการบริหารหลักสูตรใหครบวงจร PDCA 
3. จัดการความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพใหมากข้ึน จัดชุมชนการเรียนรูดานการเขียน

รายงาน SAR ตามเกณฑการประเมินของ สกอ.  
 

 
องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน 
1. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยางตอเนื่อง สามารถประเมินกระบวนการได

รวดเร็วยิ่งข้ึน 
2. อาจารยประจํามีการแบงภาระหนาท่ีท่ีชัดเจน ทําใหสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

รวดเร็ว 
 
โอกาสในการพัฒนา 
การประเมินความพึงพอใจในการใชสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ควรแยกออกจากการประเมินการสอน ซ่ึง
จะทําใหสะดวกในการตอบขอมูล และเปนไปตามสภาพธรรมชาต ิ
 
 

 


