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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ พบวา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ส าขาวิ ช ากา ร ศึกษาปฐมวั ย  (หลั กสู ต ร  5 ป )  คณะครุ ศ าสตร  ศู นย ก า ร ศึ กษานอก ท่ี ต้ั ง
นครนายก  ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จํานวน 11 ตัวบงชี้ โดยผลการ
ประเมินมีดังนี้ 
 1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) คณะครุ
ศาสตร ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก ผาน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 และ
คะแนนการประเมินภาพรวมในองคประกอบท่ี 2 – 6 เทากับ 3.39 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
 2. ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 จําแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 
  ปจจัยนําเขา (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.29 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
  กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
  ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย - คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ NA 
 3. ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 จําแนกตามองคประกอบ มีผลดังนี้ 
  องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย - คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ NA 
  องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.33 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
  องคประกอบท่ี 4 อาจารย มีคะแนนเฉลี่ย 3.44 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
  องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี  
  องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู
ในระดับ ปานกลาง 
 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเก่ียวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) คณะครุศาสตร ศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้งนครนายก ดังนี้ 
 จุดเดน 
 1. บุคลากรมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาเอกลักษณของศูนยนครนายกดานการวิจัยและบริการ
วิชาการทางสังคม มีเครือขายทองถ่ินหลายเครือขาย มีความใกลชัดชุมชนไดรับการยอมรับจากชุมชน 
 2. มีอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวกตอการเรียนรูของนักศึกษาอยางพอเพียง 
 3. ผูบริหารมีความพยายามมุงม่ันในการพัฒนาศูนยฯ ใหมีความเข็มแข็งทางวิชาการและ
การวิจัยชุมชน 
 โอกาสในการพัฒนา 
 1. สนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือสรางผลงานวิชาการใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
 2. จัดการความรูเพ่ือการบริหารหลักสูตรอยางมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) 
คณะครุศาสตร ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยยึดแนวทางมาตรฐาน
คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการตรวจประเมินวันที่ 4 สิงหาคม 2558 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในฉบับนี้ทุกประการ 

 
 
 

………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี  งามสมบัติ 

ขาราชการบํานาญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

 
 
     ……………………………………………..                                  …………………………………………… 
       (อาจารยชนาธิป  บุบผามาศ)                               (ผูชายศาสตราจารยวรพรรณ  กีรานนท) 
   ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                      หัวหนากลุมสาขาวิชา 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบุรี               คณะมนายศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
     กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก                                      กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 
 
 
 
       ……………………………………………..                                    …………………………………………… 
             (ดร.สุมน  ไวยบุญญา)                                                  (นายครรชิต  อนุกูล) 
อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต                             หวัหนากลุมงานประกันคุณภาพ 
   สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา                                    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                                               ผูชวยเลขานุการ 
                  เลขานุการ 
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รายนามคณะกรรมการประเมิน 
 

 
1. ผูชวยศาสตราจารยสุมาลี  งามสมบัติ  
 ขาราชการชํานาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
  ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
2. อาจารยชนาธิป  บุบผามาศ  
  ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3. ผูชวยศาสตราจารยวรพรรณ กีรานนท  
 หัวหนากลุมวิชา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
   กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 
 
4. ดร.สุมน  ไวยบุญญา  
   อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   เลขานุการ 
 
5. นายครรชิต  อนุกูล   

หัวหนาฝายประกันคุณภาพคณะครุศาสตร  
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   ผูชวยเลขานุการ 
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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เปดการเรียนการสอนครั้ง
แรกเม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2541 โดยใชพ้ืนท่ีของโรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลในการสนับสนุนใหประชาชนของประเทศไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถและประสิทธิภาพในการทํางานพรอมท้ังเปดโอกาสใหภาคเอกชนไดมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในลักษณะทวิภาคีมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพ ในการบริหารการศึกษาและได
ดําเนินการจัดการศึกษาใหกับผูท่ีมีงานทําและมีความประสงคจะศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจนถึงระดับ
ปริญญาตรีในรูปแบบของศูนยใหการศึกษานอกมหาวิทยาลัยเพ่ือเปดโอกาสใหกับนักเรียนในทองถ่ินไดรับ
โอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนโดยไมตองเดินทางเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของชุมชน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและภูมิปญญาทองถ่ินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
ดําเนินงาน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดมุงเนนการจัดฝกอบรมวิชาชีพใหกับชุมชนในสาขาท่ี
มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ โดยการเปดอบรมการทําขนมอบ และเปดรานโฮมเบเกอรี่ของสวนดุสิต 
ข้ึนเม่ือป พ.ศ. 2547 และเม่ือมหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน ในการพัฒนาบุคลากรสังกัดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหมีความรู เ พ่ิมข้ึนในระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดตั้งโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดนครนายกข้ึนเพ่ือใชเปนแหลงฝกประสบการณ
ใหกับนักศึกษา เปดใชเม่ือปการศึกษา 2551 เม่ือมีการยุบรวมศูนยปราจีนบุรีเขามารวมกับศูนยนครนายก 
ศูนยนครนายกจึงตองกํากับดูแลโรงสีขาวของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน ในปการศึกษา 2557 หาวิทยาลัยได
จัดทําโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในการพัฒนาบุคลากรสังกัดศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ใหมีความรูเพ่ิมข้ึนในระดับปริญญาตรี ระยะท่ี 2 และมีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีคุณภาพ โดยการจัดสรางชุดอาคารเรียนทางสังคมศาสตร ซ่ึงประกอบดวยหองเรียน 
หองปฏิบัติการ หองอาหาร สํานักงาน และปรับปรุงภูมิทัศเพ่ือเพ่ือตอบสนองความตองการในการจัด
การศึกษาของหนวยงาน องคกรและสนับสนุนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพทางดานปฐมวัยใหกับ
โรงเรียน หนวยงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปท่ี
ตองการเพ่ิมเติมความรูโดยมุงเพ่ือประโยชนสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ทําใหปจจุบันมีผูสนใจเขาศึกษาตอในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับมหาวิทยาลัยฯ                
เปนจํานวนมากและมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องมาโดยตลอดเพ่ือเปนการรองรับและขยายโอกาสการ
เขาศึกษาตอในสาขาวิชาดังกลาวใหกับผูสนใจในจังหวัดนครนายกและจังหวัดใกลเคียงในภาคตะวันออก 
ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาโดยสามารถดํารงอยูในภูมิลําเนาเดิม ถือเปนการสรางความเข็มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน และเปนการประหยัดคาใชจายในการศึกษาของนักศึกษาท่ีสนใจเขาศึกษาในสาขานี้ 
ซ่ึงศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายกมีความพรอมในการจัดการศึกษาดานการศึกษาปฐมวัย ท่ีปรากฏ
เปนรูปธรรมในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตเพ่ือใชในการเรียนรูและฝกปฏิบัติการ อีกท้ังมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถและศักยภาพทางดานการศึกษาปฐมวัยโดยตรงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พรอม
ท้ังไดรับการสนับสนุนและควบคุมคุณภาพทางวิชาการใหเกิดมาตรฐานเดียวกัน ระหวางศูนยการศึกษา
นอกท่ีต้ังนครนายก และในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ังนครนายก ไดมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ป) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดยดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซ่ึงถือเปนสําคัญวาการศึกษา
ปฐมวัยเปนหนึ่งในอัตลักษณเดนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เปนหลักสูตรท่ีมุงพัฒนาบัณฑิตให
เปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษาปฐมวัย  และมีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จังหวัดนครนายก 
เปนแหลง ฝกประสบการณวิชาชีพท่ีสําคัญ รวมท้ังโรงเรียนเครือขายในพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายกเปนแหลง
ฝกประสบการณเนนใหนักศึกษาเรียนรูจากประสบการณจริง เพ่ือเปนการผลิตบัณฑิตใหเปนครูวิชาชีพ
ออกสูชุมชนอยางมีคุณภาพ ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก จัดการเรียนการสอนโดยการใชวิจัยเปน
พ้ืนฐานของการเรียนรู และพัฒนางานจากการวิจัย ตามคานิยมของศูนยฯคือ  University of SMART 
(Standrad, Management, Advance, Research และ Teachnology)  สามารถสรางประโยชนตอ
สังคมและวงการการศึกษา และเปนผูท่ีดํารงตนอยูในสังคมไทยตามบริบทไดอยางมีความสุข 
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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 

 
ยังไมถึงรอบการประเมิน 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 
ไมผานเกณฑ 

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ 

12. การดําเนินงานใหเปนไปตาม             
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพหลกัสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1   
องคประกอบ ตัวบงชี ้ คะแนน หมายเหต/ุขอสังเกต (ถามี) 

2. บัณฑติ 2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

- NA 

2.2 การไดงานทาํหรือผลงานวิจยัของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

- NA 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 - NA 
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 4 ยังไมมีการดําเนินการปรับปรุง

กระบวนการรับนักศึกษาที่เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 ยังไมมีการดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการที่เห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 อัตราคงอยูของนักศึกษา ยังไมมีแนวโนม
ที่ดีข้ึนในปการศึกษา 2557 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 3.33  
4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 มีระบบและกลไกในการบริหารและ

สงเสริมพัฒนาอาจารย  
4.2 คุณภาพอาจารย 3.33 ไมมีอาจารยประจําหลักสตูรที่มวีุฒิ

ปริญญาเอก และมีตําแหนงทางวิชาการ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 มีรายงานการคงอยูและความพงึพอใจ

ของอาจารยประจําหลักสูตรและมี
แนวโนมการดําเนนิงานที่ดีข้ึนในทุกเร่ือง 

ผลการประเมินองคประกอบที่ 4 3.44  
5. หลักสูตร การ

เรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3 การเขียนรายงานผังระบบตองเขียนให
สอดคลองกับเกณฑการประเมิน 

5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 

3 การอางอิงหลักฐานในผลการดาํเนินงาน  
ผังระบบไมชัดเจน และไมตรงประเด็น 
ตัวบงชี ้
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องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 
ไมผานเกณฑ 

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ 

5.3 การประเมินผูเรียน 3 การตรวจสอบผลการประเมินของผูเรียน
ควรนําผลจากการทวนสอบผลการเรียน
ในรายวิชามาประกอบดวย 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

5  

ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 3.50  
6. สิ่งสนับสนนุ

การเรียนรู 
6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 3 การรายงานยังไมถึงเกณฑการนาํผลการ

ประเมินกระบวนการมาปรับปรุงที่ชัดเจน 
ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 3  

 
 
 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
 

องคประกอบ
ท ี ่

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 ับคุณภาพด  ี
4.01–5.00 ระด ับค ุณภาพด ีมาก 

1 ผลการประเมินผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ช ี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
- 6

 

2 - - - - NA 

3 3 10 - - 3.33 ดี 

4 3 10.30 - - 3.44 ดี 

5 4 3 11 - 3.50 ดี  

 
6 1 - 3 - 3.00 ปานกลาง 

 
เฉลี่ยรวม 13 3.29 3.50 - 3.39 ดี 

ผลการประเม ิน ดี ดี  NA   
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน 
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดําเนินงาน มีหลักฐานอางอิงท่ีชัดเจน สามารถตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน 
- 
 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
- 
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องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน 
1. หลักสูตรมีการออกแนะแนวใหแกนักศึกษาดวยตัวเอง ทําใหไดกลุมเปาหมายท่ีตรงตามความ
ตองการ 
2. หลักสูตรมีการจัดคาบ Hone Room ใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เปนการเขาถึงตัวนักศึกษา และ

แกไขปญหาไดทันทวงที 
 
 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1. ทางหลักสูตรควรนําระบบของศูนยใหญมาปรับปรุงใหเปนภาพรวมของหลักสูตรฯ 
2. ในการเขียนอัตราการอยูของนักศึกษา ควรแสดงเปนรอยละ เพ่ือใหเห็นผลเปรียบเทียบท่ีชัดเจน 
3. ควรเขียนรายงานสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษา เพ่ือจะไดเปนแนวทางการปรับปรุงในป

การศึกษาตอไป 
 
 
 
 
 
 

 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 
- 
 
 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1. สงเสริมและพัฒนาใหอาจารยประจําหลักสูตร ดํารงตําแหนงทางวิชากร 
2. พัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน และเผยแพรในระดับชาติและ

นานาชาต ิ
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร 
จุดเดน 
1. มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบทุกขอท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 
2. มีการจัดประชุมกรรมการประจําหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทําใหการบริหารหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของหลักสูตร 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรใหครบกระบวนการ PDCA และมีการประเมิน
กระบวนการเพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารงานหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

 
องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน 
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูพรอมเพียง แตการรายงานผังระบบไมชัดเจนในการนําผลไปประเมิน
ในการปรับปรุงครั้งตอไป 
 
 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
ปรับปรุงการเขียนรายงานและแสดงหลักฐานเอกสารตามเกณฑการประเมินในตัวบงชี้ 
 
 
 
 
 

 


