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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการพบว่าหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร จ านวน 14 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินมีดังนี้ 
 1. หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ผ่ำน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมในองค์ประกอบ
ที่ 2 – 6 เท่ากับ 3.47 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับ ด ี
 2. ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 – 6 จ าแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้ 
  ปัจจัยน าเข้า (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 3.13 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
  กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
  ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
 3. ผลการประเมินองค์ประกอบที ่2 – 6 จ าแนกตามองค์ประกอบ มีผลดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดีมำก 
  องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง 
  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 2.96 คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับปำนกลำง 
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.75 
คะแนน ผลประเมินอยู่ในระดับดี 
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลประเมินอยู่ใน
ระดบัปำนกลำง 
 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเกี่ยวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของ
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะ ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดังนี ้
 จุดเด่น 

1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.56 

2. บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่มีงานท าร้อยละ 93.55 
3. นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เรื่องของ

บุคลิกภาพ ความมีระเบียบ มีอัธยาศัยที่ดี กล้าแสดงออก 
4. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาที่มีความทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขา เช่น ในรายวิชาทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย , เศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษา
ปฐมวัย , ชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่วิชาชีพ ฯลฯ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการและศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการพัฒนาผลงานวิชาการและวางแผนศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ (3R) 3 ทักษะในศตวรรษที่ 21 กลุ่มทักษะการเรียนรู้ 

และนวัตกรรม กลุ่มสารสนเทศสื่อสารและเทคโนโลยี กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ 

4. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยให้ครอบคลุมเรื่องของการพัฒนาอาจารย์สู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่ฐาน TCI 1 และ TCI 2  

5. ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ควรให้ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ และวิชาชีพไปพร้อมกัน 

6. ควรจัดท าแผนการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

7. ควรมีกระบวนการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
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หนังสือรับรองผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยยึดแนวทางมาตรฐานคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการตรวจประเมิน
ใน วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในฉบับนี้ทุกประการ 
 
 
 
 

.............................................................. 
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุณไท เจริญผล ) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั 
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
 
 

           ..............................................................       .............................................................. 
        ( รองศาสาตราจารย์ ดร. สรวงพร กุศลส่ง )                             ( ดร. วีระ พุ่มเกิด ) 
   ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต          ต าแหนง่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
                   สาขาการศึกษาปฐมวัย              เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
หน่วยงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์   หน่วยงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
          กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก              กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิภายใน 
 
 
 

.............................................................. 
( อาจารย์ จิราภรณ์ ยกอินทร ์) 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เลขานุการ 
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รำยนำมคณะกรรมกำรประเมิน 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุณไท เจริญผล 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั 
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

     ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

2. รองศาสาตราจารย์ ดร. สรวงพร กุศลส่ง                              
      ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวยั 

หน่วยงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ์    
           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก    
 

3. ดร. วีระ พุ่มเกิด 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
หน่วยงานโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 

 
4. อาจารย์ จิราภรณ์ ยกอินทร ์

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เลขานุการ 
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กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ได้ประสานงานและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2  ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ านวน 1 ท่าน) และเลขานุการ จ านวน 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน  ท าหน้าที่เป็นกองกลาง
ประสานงานให้การด าเนินงานประเมินคุณภาพเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพการด าเนินงานประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพได้ก าหนดวัตถุประสงค ์และวิธีการ
ประเมินไว้ ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตามผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2560 มี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อการตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การศึกษาปฐมวัย โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ
คุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2. เพื่อให้หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย สถานภาพ จุดแข็ง จุดที่ควร
ปรับปรุงเพื่อน าผลมาใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และตรงตาม
มาตรฐานคุณภาพต่อไป 

3. เพื่อให้หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย มีข้อมูลส าหรับการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่สาธารณชน 
 
วิธีกำรประเมิน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาด าเนินการประเมินตามกระบวนการ ดังนี้ 
1. กำรประสำนงำนระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับคณะผู้ประเมิน 

1) หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ทาบทามคณะผู้ประเมิน และ
ประสานก าหนดวัน – เวลา ในการประเมิน 

2) หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย จัดส่งก าหนดการประเมินและ
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้
คณะกรรมการศึกษาและเตรียมการประเมินล่วงหน้า 

 
2. กำรวำงแผนกำรประเมินคุณภำพ 

1) ประธานคณะกรรมการประเมินประชุมคณะกรรมการวันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
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2) ประธาน และคณะกรรมการร่วมกันก าหนดกิจกรรมและตารางการประเมินรวมถึงการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ประเมินแต่ละท่าน และก าหนดวิธีการประเมินร่วมกันคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย ชี้แจงเอกสารที่ใช้ในการประเมิน แบบฟอร์ม และการ
เขียนรายงาน 
 

3. กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับคณะผู้บริหารของ
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 

2) ประธานหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย บรรยายสรุปผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯ 

3) คณะกรรมการสัมภาษณ์ ประธานหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย และตัวแทนนักศึกษา
ปัจจุบัน 

4) คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในปี
ที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 

5) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ  
6) ประธานได้ก าหนดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 
 

4. กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม 
1) คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ รวมถึงสรุปผลการตรวจ

เยี่ยมหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประธานคณะกรรมการมอบคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินของ แต่ละท่านพร้อมทั้งน า เสนอ

ปัญหาที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรายปัญหาและสรุปผล 
3) ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน และความ

สมบูรณ์ของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตร ฯ ให้รับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน 

4) สรุปรายงานประเมิน และจัดท ารูปเล่มส่งให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
 

5. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
คณะกรรมการประเมิน ศกึษาเอกสารเชงิประจกัษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ จากนัน้น าข้อมูลมา

เสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบง่ชี ้
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เกณฑ์กำรตัดสินผล 
0.01 - 2.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดับคุณภำพน้อย 
2.01 – 3.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดับคุณภำพปำนกลำง 
3.01 – 4.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดับคุณภำพดี 
4.01 – 5.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดบัดีมำก 

 

6. กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจเยี่ยม 
คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามล าดับ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการประเมินพบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินกับคณะผู้บริหารของ
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 

2) ประธานหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย บรรยายสรุปผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯ 

3) คณะกรรมการสัมภาษณ์ ประธานหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย และตัวแทนนักศึกษา
ปัจจุบัน 

4) คณะกรรมการศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในปี
ที่ผ่านมา และหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 

5) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ  
6) ประธานได้ก าหนดให้มีการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม 
 

7. กำรด ำเนินงำนหลังกำรตรวจเยี่ยม 
5) คณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ รวมถึงสรุปผลการตรวจ

เยี่ยมหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
6) ประธานคณะกรรมการมอบคณะผู้ประเมินสรุปผลการประเมินของ แต่ละท่านพร้อมทั้งน า เสนอ

ปัญหาที่พบเพื่อให้ที่ประชุมร่วมอภิปรายปัญหาและสรุปผล 
7) ประธานและคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน ตรวจสอบความถูกต้องความครบถ้วน และความ

สมบูรณ์ของผลการประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตร ฯ ให้รับทราบ
และร่วมอภิปรายผลการประเมิน 

8) สรุปรายงานประเมิน และจัดท ารูปเล่มส่งให้กับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 
8. วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 
คณะกรรมการประเมิน ศกึษาเอกสารเชงิประจกัษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ จากนัน้น าข้อมูลมา

เสนอต่อคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบง่ชี ้
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เกณฑ์กำรตัดสินผล 

0.01 - 2.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดับคุณภำพน้อย 
2.01 – 3.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดับคุณภำพปำนกลำง 
3.01 – 4.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดับคุณภำพดี 
4.01 – 5.00 การด าเนินงานของหน่วยงาน ได้คุณภาพใน ระดบัดีมำก 
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ประวตัิควำมเป็นมำของหลักสูตร 
 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดตั้งขึ้นเนื่องจาก
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการเดิม) ได้เล็งเห็นความส าคัญของการอนุบาลที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับการพัฒนาเด็ก จึงมีนโยบายจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลของรัฐขึ้น และขณะด าเนินการจัดเตรียมครู 
กระทรวงฯ ได้รับเงินบริจาคจากนางสาวละออ  หลิมเซ่งไถ่  จึงได้น าเงินนั้นมาสร้างตึกละอออุทิสขึ้นใน
โรงเรียนการเรือนพระนคร (มหาวิทยาลัยสวนดุสิตปัจจุบัน) เรียกว่า โรงเรียนอนุบาลละอออุทิส  สังกัดกอง
ฝึกหัดครู ถือว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 
กันยายน พ.ศ. 2483 ในระยะเวลา 1 ปี  

กองฝึกหัดครูโดย ม.ล.มานิจ  ชุมสาย ด าเนินการเปิดรับนักเรียนฝึกหัดครูที่ส าเร็จ
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมมาเข้ารับการอบรมการเป็นครูอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลละอออุทิส  
หลักสูตร 1 ปี แผนกฝึกหัดครูอนุบาลเปิดเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2484 และต่อมากระทรวงศึกษาธิการมี
โครงการที่จะเปิดโรงเรียนอนุบาลขึ้นเป็นตัวอย่างจังหวัดละ 1 โรงเรียนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด จึงได้มีการ
ขยายการฝึกหัดครูอนุบาลโดยให้นางสาวเบญจา  ตุงคะศิริ (คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ) รับหน้าที่เป็นหัวหน้า
แผนกฝึกหัดครูอนุบาลเป็นคนแรก และเป็นผู้ที่มีส่วนส าคัญยิ่งในการวางรากฐานด้านการฝึกหัดครูอนุบาลของ
ประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นผู้เสนอปรับปรุงหลักสูตรจากการอบรมครูอนุบาล (พ.ศ.2484 – 2485) มาเป็น
หลักสูตรการอนุบาลศึกษาซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาส าหรับการฝึกหัดครูอนุบาลเป็นครั้งแรก ระยะ
ต่อมามีการพัฒนาขึ้นตามล าดับ จนเป็นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  
        พ.ศ. 2484      เปิดแผนกฝึกหัดครูอนุบาลเป็นครั้งแรก รับนักเรียนฝึกหัดครูที่ส าเร็จ 

พ.ศ. 2484      ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมเข้ารับการอบรม หลักสูตร 1 ปี 
พ.ศ. 2486      เปิดสอนหลักสูตรการอนุบาลศึกษา 
พ.ศ. 2487      แยกแผนกฝึกหัดครูอนุบาลออกจากโรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ 
พ.ศ. 2523      เปิดสอนหลักสูตรปริญญาคุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) การอนุบาลศึกษา 
พ.ศ. 2529      เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ระดับ  
                  ป.กศ.ช้ันสูงและระดับปริญญาตรี ค.บ. (2 ปีหลังอนุปริญญา)เป็นครั้งแรก 
พ.ศ. 2535      เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.)ระดับ 
                  ปริญญาตรี 4 ปี (ค.บ.) เป็นครั้งแรก 
พ.ศ.2550       เปลี่ยนช่ือวุฒิการศึกษาจาก “ครุศาสตร์บัณฑิต”(ค.บ.) เป็น                      
                   “ศึกษาศาสตร์บัณฑิต” (ศศ.บ.) 
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ผลกำรประเมินตำมตัวบง่ชี้ 
 

องค์ประกอบ เกณฑ์กำรประเมิน (2558) ผ่ำนเกณฑ์/ 
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

ระบุเหตุผลหำก
ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านเกณฑ์  
2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านเกณฑ์  
3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่านเกณฑ์  
4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่านเกณฑ์  
5. คุณสมบัตขิองอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  
(ป.โท/ป.เอก) 

-  

6. คุณสมบัตขิองอาจารยท์ี่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี (ป.โท/ป.เอก) 

-  

7. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอบวทิยานิพนธ ์(ป.
โท/ป.เอก) 

-  

8. การตีพิมพ์เผยแพร ่
ผลงานของผู้ส าเร็จการศกึษา (ป.โท/ป.เอก) 

-  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท/ป.เอก) 

-  

10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

ผ่านเกณฑ์  

ผลกำรประเมนิองค์ประกอบที่ 1 ผ่ำนเกณฑ์  
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องค์ประกอบ ตัวบง่ชี ้ คะแนน หมำยเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ำมี) 
2. บัณฑิต 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.56 ปรับการประเมินให้ครอบคลุม 6 ด้าน 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

4.68 

ผลกำรประเมนิองค์ประกอบที่ 2 4.62  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3 การรับ / การเตรียมความพร้อม 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนา
นักศึกษา 

3 ที่ปรึกษา / ศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 3  
ผลกำรประเมนิองค์ประกอบที่ 3 3  

4. อาจารย ์ 4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

3 ผลจากการคงอยู่ / แนวโน้ม / การ
ประเมินของอาจารย์ลดลง 

4.2 คณุภาพอาจารย ์ 3.89  
4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 2  

ผลกำรประเมนิองค์ประกอบที่ 4 2.96  
5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4  
5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 

3  

5.3 การประเมนิผู้เรียน 3  
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5  

ผลกำรประเมนิองค์ประกอบที่ 5 3.75  
6. สิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 3  

ผลกำรประเมนิองค์ประกอบที่ 6 3  
เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี ้ 3.47  
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ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบ
ท  ่ 

คะแนน 
ผา่น 

จ  านวน 
ต ัวบ่งช  ้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล  ่ย 

ผลการประเม ิน 
0.01–2.00 ระดั บคุณภาพน้อย 
2.01–3.00 ระดั บคัุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดั บคุณภาพดั  
4.01–5.00 ระดั บคัุณภาพดั มาก 

1 ผลการประเมินผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ั ่ยข
อง
ทุก

ต ว
บ่ง
ชั ้ใ
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
 ่ั2

-ั6
 

2 - - 2.1,2.2 4.62 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 2.96 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 3.75 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

เฉล ่ยรวม 13 7 4 2   

ผลการประเม ิน 3.13 3.50 4.62 3.47 ระดับคณุภำพดี 
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รำยงำนผลกำรวิเครำะหจ์ุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ 
 
องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 
 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
- 1. ควรส่งเสริมให้อาจารยท์ าผลงานวิชาการ

และศึกษาต่อระดับทีสู่งขึ้น 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการพัฒนา
ผลงานวิชาการและวางแผนศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 

- 

2.บัณฑติสาขาการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่มีงาน
ท าร้อยละ 93.55 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ 
 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเอง เรื่องของบุคลิกภาพ ความมีระเบียบ มี
อัธยาศัยที่ดี กล้าแสดงออก 

1. โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ควรให้สอดคล้องกับ 3 กลุ่ม
ทักษะ คือ  
     1) กลุ่มทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม   
     2) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี   
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     3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  
 
องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ 
 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
- 1. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรโดยให้

ครอบคลุมเรื่องของการพัฒนาอาจารย์สู่
ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก และการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการสู่ฐาน TCI 1 และ TCI 2  
2. ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ควรให้ครอบ 
คลุมทั้งด้านวิชาการ และวชิาชีพไปพร้อมกัน 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร 
 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาที่มีความทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขา เช่น ใน
รายวิชาทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย , 
เศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษาปฐมวัย , ชุมชน
แห่งการเรียนรู้สู่วิชาชีพ ฯลฯ 
2. หลักสูตรสามารถสร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่
มีความรู้ดี บุคลิกภาพเด่น เน้นภาษา เรียนรู้
ผ่ านเทคโนโลยี  จากความเน้นบูรณาการ
เทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอนในศาสตร์
ของความเป็นครูโดยใช้ iPadร่วมกับการสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ในลักษณะของ 
Smart Classroom 
3. หลักสูตรมีรายวิชาว่าด้วยกระบวนทัศน์ใหม่

- 
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ด้านการศึกษาปฐมวัยในการพัฒนานักศึกษา  
เช่น รายวิชา สมองและการเรียนรู้  เป็นต้น 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
- 1. ควรจัดท าแผนการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

2. ควรมีกระบวนการปรับปรุงจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักศึกษา 

 


