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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

จากการตรวจประเมินของคณะกรรมการพบวา  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินมีดังนี้ 

1. หลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผาน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 และคะแนนการประเมิน
ภาพรวมในองคประกอบท่ี 2 – 6 เทากับ 3.43 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 

2. ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 จําแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 
ปจจัยนําเขา (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.15  คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
 3. ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 จําแนกตามองคประกอบ มีผลดังนี้ 
องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ปานกลาง 
องคประกอบท่ี 4  อาจารย มีคะแนนเฉลี่ย 3.34 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน        

ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
องคประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมิน อยูในระดับ ปาน

กลาง 
นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเก่ียวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาและให

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี้ 
 จุดเดน 

 เปนหลักสูตรท่ีมีอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปนจํานวนมากและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา 
 โอกาสในการพัฒนา 
            คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดจัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 สําเร็จและสามารถดําเนินการเปดรับนักศึกษา
ไดทันตามกําหนดตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร จึงเปนโอกาสสําคัญในการพัฒนาหลักสูตร 
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รายนามคณะกรรมการประเมิน 
 

1. รองศาสตราจารย ดร.นันทิยา  นอยจันทร 
ตําแหนง    คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมใจ  กงเติม 
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
3. ผูชวยศาสตราจารย ทวีพร ณ นคร 

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

4. ผูชวยศาสตราจารย พรใจ  สารยศ 
              อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

                                     เลขานุการ 
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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้ง ข้ึนเนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการเดิม) ไดเล็งเห็นความสําคัญของการอนุบาลท่ีมีความสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับการพัฒนาเด็ก จึงมีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของรัฐข้ึน และขณะดําเนินการ
จัดเตรียมครู กระทรวงฯ ไดรับเงินบริจาคจากนางสาวละออ  หลิมเซงไถ  จึงไดนําเงินนั้นมาสรางตึกละออ
อุทิสข้ึนในโรงเรียนการเรือนพระนคร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิตปจจุบัน) เรียกวา โรงเรียนอนุบาลละออ
อุทิส  สังกัดกองฝกหัดครู ถือวาเปนโรงเรียนอนุบาลแหงแรกของกระทรวงศึกษาธิการ เปดทําการสอน
ครั้งแรกเม่ือวันท่ี 2 กันยายน พ.ศ. 2483 ในระยะเวลา 1 ป  

กองฝกหัดครู โดย ม.ล.มานิจ  ชุมสาย ดําเนินการเปดรับนักเรียนฝกหัดครู ท่ีสํ าเร็จ
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมมาเขารับการอบรมการเปนครูอนุบาลท่ีโรงเรียนอนุบาลละอออุทิส  
หลักสูตร  1  ป  แผนกฝกหัดครู อนุบาล เปด เปนครั้ งแรกในป การ ศึกษา 2484 และตอมา
กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการท่ีจะเปดโรงเรียนอนุบาลข้ึนเปนตัวอยางจังหวัดละ 1 โรงเรียนให
ครอบคลุมทุกจังหวัด จึงไดมีการขยายการฝกหัดครูอนุบาลโดยใหนางสาวเบญจา  ตุงคะศิริ (คุณหญิง
เบญจา  แสงมลิ) รับหนาท่ีเปนหัวหนาแผนกฝกหัดครูอนุบาลเปนคนแรก และเปนผูท่ีมีสวนสําคัญยิ่งใน
การวางรากฐานดานการฝกหัดครูอนุบาลของประเทศไทยอีกท้ังยังเปนผูเสนอปรับปรุงหลักสูตรจากการ
อบรมครูอนุบาล (พ.ศ.2484 – 2485) มาเปนหลักสูตรการอนุบาลศึกษาซ่ึงถือไดวาเปนการจัดการศึกษา
สําหรับการฝกหัดครูอนุบาลเปนครั้งแรก ระยะตอมามีการพัฒนาข้ึนตามลําดับ จนเปนหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ดังรายละเอียด ตอไปนี้  
        พ.ศ. 2484      เปดแผนกฝกหัดครูอนุบาลเปนครั้งแรก รับนักเรียนฝกหัดครูท่ีสําเร็จ 

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.)ระดับ 
                  ปริญญาตรี 4 ป (ค.บ.) เปนครั้งแรก 
พ.ศ.2550       เปลี่ยนชื่อวุฒิการศึกษาจาก “ครุศาสตรบัณฑิต”(ค.บ.) เปน                      
                   “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” (ศศ.บ.) 
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สรุปผลการประเมินระดับหลักสูตร 
  หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงช้ี 

 
 
 
 
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
ผลการดําเนินงาน 

ผลคะแนนประเมนิ ตัวต้ัง 
ผลลัพธ 

  บรรล ุ
ตัวหาร    ไมบรรลุ 

องคประกอบท่ี 1 
(หมวดท่ี 1) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 3   ขอ  ผาน 

องคประกอบท่ี 2 
(หมวดท่ี 3) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 801 4.47   คะแนน  4.47 
179 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 194x100 รอยละ 81.86  4.09 
237 

องคประกอบท่ี 3 
(หมวดท่ี 3) 

ตัวบงช้ี 3.1 4 คะแนน  3 
ตัวบงช้ี 3.2 4 คะแนน  3 
ตัวบงช้ี 3.3 4 คะแนน  3 

องคประกอบท่ี 4 
(หมวดท่ี 2) 

ตัวบงช้ี 4.1 4 คะแนน  3 
ตัวบงช้ี 4.2 (1) 6 x 100 รอยละ 30  5 

20 
ตัวบงช้ี 4.2 (2) 5 x 100 รอยละ 25  2.08 

20 
ตัวบงช้ี 4.2 (3) 5.4 x 100 รอยละ 27  5 

20 
ตัวบงช้ี 4.2 (4) 
(เฉพาะ ป.เอก) 

- อัตราสวน 
= ... 

- - 
 

เฉลี่ย ตัวบงชี้ 4.2 - รอยละ 27.33  4.03 

ตัวบงช้ี 4.3 4 4 คะแนน   3 
องคประกอบท่ี 5 
(หมวดท่ี 4) 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 4   คะแนน  3 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 4  คะแนน  3 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 4  คะแนน  3 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 15 รอยละ 100  5 

15 
องคประกอบท่ี 6 
(หมวดท่ี 5) 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 4  คะแนน  3 

13 ตัวบงชี ้ คะแนนเฉลี่ย 3.43 
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายองคประกอบ 

องคประกอบท ี่ 

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 ุณภาพปานกลาง    
 3.01 –4.00  ระด ับค ุณภาพดี 
 4. 01–5.00  ระด ับค ุณภาพดีมาก 
 
 

 

    

     

1 ผลการประเมิน ผาน  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 4.28 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.34 ระดับคุณภาพดี 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

เฉล่ียรวม 13  3.15 3.50 4.28 3.43 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเม ิน ด ี ด ี ดีมาก   
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
 

ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 1 
โปรดขีดเครื่องหมาย  ในตัวบงชี้ท่ีทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานท่ี สกอ. กําหนด พรอมระบุเหตผุลประกอบ 

ตัวบงช้ี 
ผานเกณฑ/ 

ไมผาน
เกณฑ 

จุดเดน/โอกาสในการพัฒนา/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1 จํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร 

 มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน  20 คน ประจําทุก
สถานท่ีท่ีจัดการเรียนการสอน เปนอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

2 คุณสมบัติของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

 

11 การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

 มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรสําเร็จตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด จึงตองระบุข้ันตอนการดําเนินการและระบุ
ผลสําเร็จใหชัดเจน 

รวมคะแนนท่ีได ผาน 
 
สรุปผลการประเมิน  
  ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร      
           ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 
กําหนดวาหากหลักสูตรไมผานเกณฑมาตรฐานในองคประกอบท่ี 1 จะไมประเมินองคประกอบอ่ืน ๆ ตอ 
แตเนื่องจากเปนกรณีศึกษา จึงประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 ดวย 
 
ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

โปรดระบุคะแนนท่ีไดในตัวบงชี้ท่ีทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานท่ี 
สกอ. กําหนด 

ตัวบงช้ี คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.47  
- 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทํา  หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

4.09  
- 

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน 4.28 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 
โปรดระบุคะแนนท่ีไดในตัวบงชี้ท่ีทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานท่ี 

สกอ. กําหนด 
ตัวบงช้ี คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

3.1 การรับ
นักศึกษา 
 

3 1.  การจัดการเรียน การรับนักศึกษามีประเด็น KM อยางไร มีแผนการ 
KM อยางไร KM กันก่ีครั้ง องคความรูใหมท่ีไดคืออะไร ใชคูมือการรับ
นักศึกษาหรือไม,  ใชคูมือนี้แลวนักศึกษาตัดสินใจเขาเรียนเพ่ิมข้ึนหรือไม 

2.  วิธีการรับนักศึกษาควรมีความโดดเดน, มีความเปนเอกลักษณ และ
เชื่อม่ันไดวาจะไดนักศึกษาท่ีดี เหมาะกับสาขา 

3.  มีกระบวนการแตกระบวนการไมชัด  
4.  ผลของการดําเนินกระบวนการ เชน แตละข้ันเปนอยางไร รับนักศึกษา

ไดตามเปาหรือไม, นักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีตองการหรือไม  
- จบ ม.ปลาย  
- เจตคติท่ีดี / วิชาชีพครู 
- คุณลักษณะ บุคลิกภาพ เหมาะกับอาชีพครู  
อธิบายในแตละข้ัน  

 ในป 59 หลักสูตรไดดําเนินการทบทวนระบบการรับนักศึกษา โดย
การ........ประชุมในวันท่ี......... 

5. ขอ 3 พบวาข้ันการประกาศรับมีคุณสมบัติท่ีกวางเกินไปจึงมีมติปรับ
เกณฑการรับ และมีคุณสัมภาษณผูปกครอง รวมดวย 

6. ขอ 4 ในปการศึกษา 60 มีการปรับปรุงกระบวนการรบันกัศึกษา
จาก 4 ข้ันตอนเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้  
 -แนะแนว 
 -วิเคราะหกระบวนการกลุมเปาหมาย กําหนดแผนการรับนักศึกษา 
 -เสนอแผนตอคณะ 
 -ประกาศรบัสมัคร 
 -พิจารณาคุณสมบัติผูสมัคร 
 -ดําเนินการสอบประกาศผลการสอบ 
 -สรุป/ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา  

  

 

3.2 การสงเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

3 1. กิจกรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษา ควรมีปฏิทินท่ีชัดเจน  
2. แผนการจัดกิจกรรมควรมีงบประมาณเพียงพอ 
3. ควรมีการบูรณาการกิจกรรมเตรียมความพรอม หากมากไปจะกระทบตอ
การเรียนของนักศึกษา 
4. กระบวนการเตรียมความพรอมควรมีความชัดเจน ยกตัวอยางเชน 
      1. วิเคราะหประเมินความพรอม 

2. จดัทําแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมการเตรียมความพรอมอาจ
บูรณาการ ในชั้นเรียนได, ทํากับคณะ มหาวิทยาลัย และสาขา 
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ตัวบงช้ี คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 
3. ดําเนินโครงการกิจกรรม 
4. ประเมินความพรอมของนักศึกษา 
5. จัดทําแผนพัฒนาความพรอมนักศึกษา 
6.ประเมิน / ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพรอม 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
มีระบบ  - แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา, กอนการแตงตั้ง = ?  

 - ทํา Website, Facebook ชองทางการติดตอ  
  - กําหนดเวลาใหคําปรึกษา  เรียน และเรื่องสวนตัว  
  - จัดบริการปรึกษาสวนตัว  
  - จัดเพ่ิมเติมการศึกษาดูงาน 
 - อาจารยท่ีปรึกษาประเมินนักศึกษาท่ีมีปญหา X ติดตามผล 
  - ประชุมตามแนวทาง KM  
ขอเสนอแนะ ควรมีความชัดเจนในการควบคุมดูแล และ ใหคําปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวใหชัดเจนแตละข้ันตอนควรมีกลไกท่ีชัดเจนใหการ
ดําเนินงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3.3 ผลท่ีเกิดกับ
นักศึกษา 
 

3 1. ควรกําหนดเปาหมายของศักยภาพหรือทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให
ชัดเจน  

2. ควรมีการจัดกลุมกิจกรรมวาจะเตรียมความพรอมทักษะ                   
ดานใด    เชื่อมคาเปาหมายในหลักสูตร = ตรงกันหรือไม  

3.  มีการประเมินดวยวิธีการใดท่ีจะสรุปไดวานักศึกษามีทักษะตามท่ี
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีกําหนดไวหรือไม อยางไร  

4.  เขียนการดําเนินงาน + ผลใหละเอียด 
5.  การประเมินไมใชประเมินกิจกรรมตองประเมินกระบวนการท่ีเรา

กําหนดไว ไมประเมินผลการ จัดกิจกรรม / หรือวัดความพึงพอใจ  
6. กิจกรรมจัดใหนักศึกษามากมีความหลากหลาย แตควรมีผลสรุปเชิง

ปริมาณ / คุณภาพ เชน นักศึกษ  ไดรับรางวัลในกิจกรรมตางๆ  
 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
 1. อัตราการคงอยู เพ่ิมข้ึน 79.07, 93.42, 100 
 2. อัตราการสําเร็จนักศึกษาลดลง 
 3. ความพึงพอใจตอหลักสูตร (ไมมีตัวเลข) ไมมีเรื่องการจัดการขอ
รองเรียน  
สรุปได 1. คะแนน     รายงาน 2 ใน 3 ไมมีตัวเลข และไมมีแนวโนมท่ีดัชนี
เต็มท่ีได 3  

  
 
 

คะแนนเฉล่ียของ
ผลการประเมิน 

3.00 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 4  อาจารย 
โปรดระบุคะแนนท่ีไดในตัวบงชี้ท่ีทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานท่ี 

สกอ. กําหนด 
ตัวบงช้ี คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

4.1 การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย 

3 4.1การบริหารและพัฒนาอาจารย  
 1. การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรบอกกระบวนการ 
บอกผล เพ่ิมไมระบุการประเมินกระบวนการ – ปรับปรุงกระบวนการ 
 2. การบริหารอาจารย  
  1. ปรับการเขียนระบบใหชัดเจน 
  2. กําหนดขอบขายของการบริหารอาจารยวามีประเด็น
ใดบาง  
   -  ดูแผนพัฒนาอาจารยบริหารก่ีเรื่อง / ทักษะ
การสอน 
   -  แผนระยะสัน้-ยาว 
   -  การจัดสรรงาน ทํางาน การลาออก เกษียณ 
การประชุม Conference มคอ.3   จะเหมือนกันใชเกณฑเดียวกัน, การ
ทวนสอบรายวิชา 
   - การใหขวัญ, กําลังใจ, การธํารงรักษา, การ
กําหนดภาระงาน 
ท่ีเขียนมา การกําหนดบทบาทความรับผิดชอบ เขียนเหมือนลอกเกณฑแต
ไมทราบวาทําอยางไร  
3. การสงเสริมและพัมนาอาจารย เขียนไมมีระบบ เชน  
 -แตงตั้งคณะกรรมการ 
 -กําหนดนโยบายการสงเสริมพัฒนาอาจารย  
 -กําหนดบทบาทหนาท่ี / แนวปฏิบัติ  
 -จัดทําแผนสงเสริมและพัมนาอาจารย มี 3 แผนยอย 
  1.แผน ป.เอก (เสนทาง)  
  2.แผน ตําแหนงทางวิชาการ 
 กิจกรรมในแผนนาจะมีการทําวิจัย, การเขียนบทความทางวิชาการ, 
การพัฒนาตนเอง, การทํา portfolio, 
ID Plan เปาหมายตออาจารยในหลักสูตร มีความสามารถอยางตอเนื่อง 

  
 

 

4.2 คุณภาพอาจารย 

 รอยละ
อาจารยท่ีมี
วุฒิปริญญา
เอก 

 
 
 
 

 
วุฒิปริญญาเอกรอยละ 20    6 X 100  = 30   /   30 X 5  = 7.5 = 5 
คะแนน                          20                        20 
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 รอยละ
อาจารยท่ีมี
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

4.03 ตําแหนงทางวิชาการ  5 X 100  = 25   /   25 X 5 = 2.08 คะแนน  
                    20                        60 

 ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย 

ผลงานทางวิชาการ    5.4 X 100  = 27   /  27 X 5   =  5.25 = 5 
คะแนน                    20                        20 

4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย 

 4.3 อัตราการคงอยูของอาจารย (3 ป) (3-4) ปรับการเขียน         2 
ขอเสนอแนะ ของเกาสูงกวาควรนําเสนอคา X SD  
 ขอขอมูลตาม 3 ป ตาม  
 -ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารจัดการหลักสูตร (ตอง
สอดคลองกับ 4.1) –เขียนสรุป 
 -ดูประเด็น การบริหาร การรับ สิ่งสงเสริมและพัฒนาอาจารย  
 -ดูขอมูล 3 ป     

 3 
 

คะแนนเฉล่ียของ
ผลการประเมิน 

3.34 
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ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
โปรดระบุคะแนนท่ีไดในตัวบงชี้ท่ีทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานท่ี 

สกอ. กําหนด 
ตัวบงช้ี คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร 

3 1. ใหเขียนอธิบายกระบวนการและข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร 60  
เริ่มตั้งแตวิเคราะหบริบทท่ีตองปรับปรุง แตงตั้งคณะกรรมการหลักสูตรฯลฯ 
ถึงเขาสภา 

2. เขียนการทบทวนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรวาข้ันใดมีปญหา 
และปรับปรงุอยางไร 

3. การปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรใหระบุกระบวนการใหชัดเจน
และบอกผลของการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรวาแตละภาคเรียน
ปรับรายวิชาใดบาง ปรับลักษณะใดและผลท่ีเกิดข้ึนเปนอยางใด 

4. เขียนการทบทวนกระบวนการใหชัดเจน 

  
 

5.2 การวาง
ระบบผูสอน
และ
กระบวนการ
เรียนการ
สอน 

3 1. ปรับการเขียนระบบใหชัดเจน  
2. นําเสนอผลการวางระบบผูสอน และกระบวนการเรียนการสอนใน

ป 59 เปนอยางไร เชนระบุ วนั เดือน ปท่ีสงมคอ.3,4 
3. 5.2 ขอยอยท่ี 3 เรื่องการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให

ระบุรายวิชาท่ีบูรณาการดานการวิจัย การบริการดานวิชาการ การทํานุ
บํารุง และระบุผูสอนใหชัดเจน แยกภาคเรียนท่ี1 ,2 

4. เขียนการประเมินกระบวนการใหชัดเจนโดยบอกวิธีประเมิน และ
ผลการประเมินกระบวนการ 

 
 
 

5.3 การประเมิน
ผูเรียน 

3 1. เขียนระบบการประเมินผูเรียนขอยอย 3 ขอใหชัดเจน 
2. เขียนผลการดําเนินงานสะทอนใหเห็นถึงการประเมินผูเรียนท่ีมี

คุณภาพ 
3. ทุกขอยอยท้ัง 3 ขอเขียนการประเมินกระบวนการใหชัดเจน โดย

บอกวิธีการประเมินกระบวนการ ขอคนพบในการประเมินกระบวนการวา
ข้ันใดควรมีการปรับปรุงและพัฒนา และหลักสูตรไดมีการแกปญหานั้น
อยางไร 

5.4 ผลการ
ดําเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึ
กษาแหงชาติ 

5 1. ควรระบุวาในการประชุมแตละครั้งมีอาจารยเขารวมก่ีครั้ง มีคารอย
ละเทาไร ระบุจํานวนครั้ง วันท่ี และสาระสําคัญในการประชุม         แตละ
ครั้ง  

2. ขอยอยท่ี 2,3,4,5 ระบุวัน เดือน ป ท่ีเปด –ปดภาคเรียน 
3. ขอยอยท่ี 6 ใหระบุรายวิชาท่ีทวนสอบ และระบุรอยละใหเปนไป

ตามเกณฑการประเมิน 
4. ขอยอยท่ี 7 ใหระบุรายละเอียดกลยทุธการสอนท่ีมีการรปรับปรุง 

โดยสรุปจากมคอ 7 ปท่ีแลว 
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ตัวบงช้ี คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

5. ขอยอยท่ี 8 ใหระบุจํานวนอาจารยใหม รายชื่อ สาระสําคัญของ
การปฐมนิเทศ 

6. ขอยอยท่ี 9,10 ใหระบุจํานวนอาจารยและรายละเอียดเพ่ิมเติม
พอควร ระบุรายละเอียด เชน รายชื่อท่ี หัวขอท่ีอบรม และผลการนําไปใช 

7. ขอยอยที11,12,13 ระบุผลคะแนนท่ีเปนตัวเลข และรายละเอียด
การเก็บรวบรวมขอมูล  

8. ขอยอยท่ี 14 ใหระบุรายละเอียดในภาพรวมท้ัง 6 ดานโดยสังเขป 
9. ขอยอยท่ี 15 ใหระบุผลการประเมินโดยรวม และนําเสนอจุดเดน

ของการสอนของอาจารย และขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ียของ
ผลการประเมิน 

3.50 

 
ผลการประเมินคุณภาพองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 

โปรดระบุคะแนนท่ีไดในตัวบงชี้ท่ีทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานท่ี 
สกอ. กําหนด 

ตัวบงชี้ คะแนนท่ีได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียน 
การสอน 

3 ระบบและกลไกคืออะไร  
- ทํางาน 6 ดาน คือ อะไร / แยกเปนของมหาวิทยาลัย คณะ  

หลักสูตร 

- ความเพียงพอเหมาะสม แสดงแตไมแจงวา ตอ นักศึกษาเทาไหร  

- แตละศูนยมีกลวิธีตางกันหรือไม  

- การประเมินความพึงพอใจอาจารย สิ่งสนับสนุน  นักศึกษาสับสน

แยกใหชัด 

  
 
 

คะแนนเฉล่ียของ
ผลการประเมิน 

3 

 
 
 
 


