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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 

 
1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 
 ปรัชญา 

สร้ า งค รู ป ฐม วั ย มื ออ าชี พที่ มี ค ว าม รู้ ดี  บุ ค ลิ กภาพ เด่ น  เ น้ นภ าษา  เ รี ย น รู้ ผ่ า น เทค โน โ ลยี  
จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นหลักในการปฏิบัติตน และมีความรับผิดชอบ

ต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. มีความรอบรู้ เข้าใจในพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้และ งานด้าน

การศึกษาปฐมวัย สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีที่มีกับการปฏิบัติงานจริงในบริบทของสถานศึกษาและชุมชนเพื่อ
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

3. มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารทางการศึกษา ทักษะการสื่อสารและท างานร่วมกับเด็ก ครอบครัว ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ทักษะ
การคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

4. มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และบูรณาการศาสตร์แบบ            
สหวิทยาการและพหุวิทยาการเพื่ อ เสริมสร้ างการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  รวมถึ งการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ 
ในกลุ่มวิชาชีพในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   

5. มีบุคลิกภาพและสมรรถนะส าหรับครูปฐมวัยมืออาชีพ อดทน ใจกว้าง มีความมุ่ งมั่ น 
ในการพัฒนาสมรรถนะของตนอยู่ เ สมอ พร้อมทั้ งมี ความสามารถด้ านภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 

6. มีความสามารถด้านการพัฒนางานประจ าจากการวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
พัฒนางานในชั้นเรียนและสร้างองค์ความรู้ใหม่ในงานการศึกษาปฐมวัย 

7. มีความสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการให้กับหน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ได้  

 

การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ประจ าปีการศึกษา 2560 (รอบ 6 เดือน) มีผลการด าเนินงาน “ได้
มาตรฐาน”/ “ไม่ได้มาตรฐาน”  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ...........            
(........ คะแนน)  
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.1 ข้อมูลทั่วไป  
 
รหัสหลักสูตร 25501651103801 
มคอ.1       มี มคอ.1 

      ไม่มี มคอ.1 
ระดับคุณวุฒิ       ปริญญาตร ี

      ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
      ปริญญาโท 
      ปริญญาเอก 

คุณลักษณะหลักสูตร       วิชาการ 
      วิชาชีพ 
      ปฏิบัติการ 

วันที่สภามหาวทิยาลยัให้ความเห็นชอบหลักสูตร 1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยปรับปรุงจากหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 
2. เริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
3. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที ่6 มกราคม พ.ศ. 2560 
4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 1(1)/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 
5. คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 4(10)/2560 เมือ่วันที่ 14 มีนาคม 2560  
6. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรและอนุมัติการแก้ไขหลกัสูตร 
จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้  
    6.1 อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่3(9)/2560 เมื่อวันที่ 
24 มีนาคม 2560 
    6.2 อนุมัติการแก้ไขหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษ/2560 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 
    6.3 อนุมัติการแก้ไขหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่
13(19)/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนครั้งแรก วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
วันที่ สกอ. รับทราบ ด าเนินส่งเล่มให ้สกอ. ณ วันที่ 21 เมษายน 2560  

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก 
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กรณีเปิดสอนนอกที่ตัง้  
    - วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/ให้ความเหน็ชอบให้
จัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
    - วันทีเ่ริ่มเปดิสอนนอกสถานที่ตั้ง 
    - เหตุผลที่สภาอนุมัติให้จดัการศึกษา 
    - วันที่น าสง่หนังสือแจ้ง สกอ. เพือ่รับทราบ 

1)  วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/ให้ความเหน็ชอบให้จัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง  24 มีนาคม 2560 
2)  วันทีเ่ริ่มเปดิสอนนอกสถานที่ตั้ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 
3)  เหตุผลที่สภาอนุมัติให้จัดการศึกษา  
     จากมตทิี่ประชุมครั้งที่ 8(14)/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2560 ให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการเปิดสอนหลักสูตรระดบั
ปริญญาตรี หลกัสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสตูร ๕ ปี) หลกัสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ 
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จงัหวัดนครนายก  
4) ด าเนินส่งเล่มให้ สกอ. ณ วนัที่ 21 เมษายน 2560 อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

 
(ข้อมูลส่วนนี้น ำไปรำยงำนเกณฑ์มำตรฐำนหลกัสูตร ข้อที่ 10) 

 
1.2 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 

(1) รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 (วนัที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน) 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) หมายเหต ุ
1 อ.รวี ศิริปริชยากร  
2 อ.จริาภรณ์ ยกอินทร์  
3 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ  
4 ผศ.ดร.ชยัยศ ชาวระนอง  
5 ว่าที่รอ้ยตรีหญงิ ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  

 
(2) อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน (ข้อมูลปีการศึกษาที่ประเมิน) 
 
ที ่ ชื่อ-สกุล (ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) หมายเหต ุ
1 อ.รวี ศิริปริชยากร  
2 อ.จริาภรณ์ ยกอินทร์  
3 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ  
4 ผศ.ดร.ชยัยศ ชาวระนอง  
5 ว่าที่รอ้ยตรีหญงิ ดร.ขวัญใจ จริยาทัศนก์ร  
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1.3 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่1 การก ากบัมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที ่1.1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนด โดย สกอ.) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปริญญาตรี)  
สถานที่จัดการเรียนการสอน ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปัจจุบัน วัน/เดือน/ปี เริ่มต้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เลขที่สัญญาจ้าง/ 

หมายเลขบัตรประชาชน 
1. อ.รวี ศิริปริชยากร 1 กรกฎาคม 2557 1 1007 99000 40 7 
2. อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ 1 เมษายน 2558 1 2097 00118 01 7 
3. อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 1 เมษายน 2558 3 7599 00178 00 7 
4. ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 11 สิงหาคม 2559 3 7207 00296 29 6 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 11 สิงหาคม 2559 3 1005 00036 90 3 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ปริญญาตรี) 
 

รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปัจจุบัน 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา   ที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    ท่ี
จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา   
ที่จบ 

ตาม ISCED 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ผลงานวิชาการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
1. อ.รวี ศิริปริชยากร ตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
ศึกษาศาสตร์และ

การฝึกหัดครู 
- 1. Jitsupa, J., 

Siriprichayakorn, R. and 
Nilsook, P. (2015).  A 
Comparison of Academic  
Achievement in English 
Subject of Suan Dusit 
Rajabhat University 
Students Majoring in Early 
Childhood of Education 
with the Developing of 
Electronic Story Books in 
English for Young 
Children using the ADDIE 
model. ARTS-LC 2015. 
Bangkok, Thailand. 3-4 
September, 2015, 252-
262. 
 

 

โท Master of 
Science 

Early 
Childhood 
Education 

University of 
Houston Clear 

Lake 

ศึกษาศาสตร์และ
การฝึกหัดครู 
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รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปัจจุบัน 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา   ที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    ท่ี
จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา   
ที่จบ 

ตาม ISCED 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ผลงานวิชาการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
2. ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิริ
ปริชยากร และสุพัฒนา หอม
บุปฝา. (2560). การวิเคราะห์
จ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อเกณฑ์
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กตามวัย. กำรประชุม
ทำงวิชำกำรของ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ครั้งที่ 55 (31 มกราคม – 3 
กุมภาพันธ์), 126-133. 

2. อ.จิราภรณ ์
ยกอินทร์ 

ตรี ศกึษาศาสตร
บัณฑิต 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
การประเมินผล

การศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

ศึกษาศาสตร์และ
การฝึกหัดครู 

- ชนม์ธิดา  ยาแก้ว, รวี  ศิริปริ
ชยากร, จิราภรณ์ ยกอินทร์, 
อารีย ์พรหมเล็ก และอัญ
ชิษฐา ปิยะจิตติ. (2560). 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตพื้นที่
ภาคตะวันออก. กำรประชุม
วิชำกำรด้ำนกำรประกัน

 

โท ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์และ
การฝึกหัดครู 
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รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปัจจุบัน 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา   ที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    ท่ี
จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา   
ที่จบ 

ตาม ISCED 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ผลงานวิชาการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
คุณภำพ ระดับชำติ ครั้งที่ 1 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน. 8  
ธันวาคม 2560, 1-14. 

3. อ.อัญชิษฐา  
ปิยะจิตติ 

ตรี การศึกษาบัณฑิต 
 

ดุริยางคศาสตร์
ไทย 

มหาวิทยาลัยศรี
นครินทร วิโรฒ 

วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ 

- ชนม์ธิดา  ยาแก้ว, รวี  ศิริปริ
ชยากร, จิราภรณ์ ยกอินทร์, 
อารีย ์พรหมเล็ก และอัญชิษฐา 
ปิยะจิตติ. (2560). พฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เขตพื้นที่ภาคตะวันออก. 
กำรประชุมวิชำกำรด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ ระดับชำติ 
ครั้งที่ 1 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
วิทยำเขตก ำแพงแสน. 8  
ธันวาคม 2560, 1-14. 
 
 

 

โท ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์และ
การฝึกหัดครู 
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รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปัจจุบัน 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา   ที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    ท่ี
จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา   
ที่จบ 

ตาม ISCED 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ผลงานวิชาการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
4. ผศ.ดร.ชัยยศ  
ชาวระนอง 

ตรี ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

แขนงวิชาการวัด
และประเมินผล

การศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโข
ทัยธรรมาธิราช 

ศึกษาศาสตร์และ
การฝึกหัดครู 

ผู้ช่วยศาสตา
จารย์ 

สาขาวิชา
การวัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

Chaiyot Chaoranong. 
(2014). The Development 
of Competency 
Measurement for the  
Early childhood Teachers 
of the Early Childhood 
Development Centers : 
Multievel Confirmatory 
Factor Analysis. 
International Journal of 
Social Science Tomorrow, 
3(1), 1-7. 

 

การศึกษาบัณฑิต การสอน
วิทยาศาสตร์-

ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ศึกษาศาสตร์และ
การฝึกหัดครู 

โท การศึกษา
มหาบัณฑิต 

การพัฒนา
หลักสูตรและการ

สอน 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ศึกษาศาสตร์และ
การฝึกหัดครู 

เอก ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต 

วิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ศึกษาศาสตร์และ
การฝึกหัดครู 

5. ว่าที่ รต.หญิง ดร. 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

ตรี ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 

รัฐศาสตร์ - 1. ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร มณิ
กา ทองคง และ เสกสรร 
ทองค าบรรจง. (2559). การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
เจตคติต่อวิชาชีพครูของ
นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  
กำรประชุมวิชำกำรเพื่อ

 

โท ศิลปศาสตรมหา
บัณฑติ 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

รัฐศาสตร์ 

เอก ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต 

วิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

วิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา 
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รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ปัจจุบัน 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา   ที่จบ
การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    ท่ี
จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา   
ที่จบ 

ตาม ISCED 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ผลงานวิชาการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ประสบการณ์
ปฏิบัติงาน 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
น ำเสนอผลงำนวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 12 กลุ่ม
ศึกษำศำสตร์/ครศุำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร, 
1424-1438. 
2. ขวัญใจ จริยาทัศน์กร      
รวี ศิริปริชยากร และสุพัฒนา 
หอมบุปผา. (2560). การ
วิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่ส่งผล
ต่อเกณฑ์การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กตามวัย. 
กำรประชุมทำงวิชำกำร  
ครั้งที่ 55 สำขำศึกษำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 
126-133. 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปริญญาตรี) 
 

รายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา    
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน     
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา   
ที่จบ 

ตาม ISCED 
ต าแหน่งวิชาการ 

ผลงานวิชาการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

1. นางสาวรวี ศิริปริ
ชยากร 

ตรี ครุศาสตร
บัณฑิต 

การศึกษา
ปฐมวัย 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

อาจารย ์ Jitsupa, J., Siriprichayakorn, R. and Nilsook, P. 
(2015).  A Comparison of Academic Achievement 
in English Subject of Suan Dusit Rajabhat 
University Students Majoring in Early Childhood of 
Education with the Developing of Electronic Story 
Books in English for Young Children using the 
ADDIE model. ARTS-LC 2015. Bangkok, Thailand. 3-
4 September, 2015, 252-262. 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิรปิริชยากร และสุพัฒนา หอม
บุปฝา. (2560). การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที ่
ส่งผลต่อเกณฑก์ารเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตาม
วัย. กำรประชุมทำงวิชำกำรของ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
ครั้งที ่55 (31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์), 126-133. 

โท Master of 
Science 

Early 
Childhood 
Education 

University of 
Houston 
Clear Lake 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

2. นางสาวจริาภรณ์  
ยกอินทร ์

ตรี ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ
ประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
สงขลา
นครินทร ์

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

อาจารย ์ จิราภรณ ์ยกอินทร ์ขวัญใจ จริยาทัศน์กร ชนม์ธิดา ยาแก้ว 
และ อัญชิษฐา ปิยะจิตต.ิ (2561). ผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัต ิวิชาการประเมิน
พัฒนาการเด็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กำร
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รายชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา    
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน     
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา   
ที่จบ 

ตาม ISCED 
ต าแหน่งวิชาการ 

ผลงานวิชาการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

โท ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

ประชุมวิชำกำรครั้งที่ 13 สมำคมเครือข่ำยกำรพัฒนำ
วิชำชีพอำจำรย์และองค์กรระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย
, 88-98 

3. นางสาวอัษชษิฐา  ปิ
ยะจิตต ิ

ตรี การศึกษา
บัณฑิต 

 

ดุริยางคศาสตร์
ไทย 

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป ์

อาจารย ์ จิราภรณ์ ยกอินทร ์ขวัญใจ จริยาทัศน์กร ชนม์ธิดา ยาแก้ว 
และ อัญชิษฐา ปิยะจิตต.ิ (2561). ผลการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัต ิวิชาการประเมิน
พัฒนาการเด็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. กำร
ประชุมวิชำกำรครั้งที่ 13 สมำคมเครือข่ำยกำรพัฒนำ
วิชำชีพอำจำรย์และองค์กรระดับอุดมศึกษำแห่งประเทศไทย
, 88-98 

โท ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์ 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

4. นายชัยยศ  ชาว
ระนอง 

ตรี ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

 
 
 

แขนงวิชาการ
วัดและ
ประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิ
ราช 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์
สาขาวิชาการวัด
และประเมินผล

การศึกษา 

Chaiyot Chaoranong. (2014). The Development of 
Competency Measurement for the  
Early childhood Teachers of the Early Childhood 
Development Centers : Multievel Confirmatory 
Factor Analysis. International Journal of Social 
Science Tomorrow, 3(1), 1-7. การศึกษา

บัณฑิต 
 

การสอน
วิทยาศาสตร-์
ฟิสิกส์ 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

โท การศึกษา
มหาบัณฑิต 

การพัฒนา
หลักสูตรและ

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
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รายชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา    
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน     
ที่จบการศึกษา 

กลุ่มสาขาวิชา   
ที่จบ 

ตาม ISCED 
ต าแหน่งวิชาการ 

ผลงานวิชาการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 การสอน ครู 
เอก ปรัชญาดษุฏี

บัณฑิต 
วิจัย วัดผล 
และสถิติ
การศึกษา  

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

ตรี ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

 

รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

สังคมและ
พฤตกิรรม
ศาสตร์ 

อาจารย ์ ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร มณิกา ทองคง และ เสกสรร ทองค า
บรรจง. (2559). การวิเคราะห์ปัจจัยที ่
สัมพันธ์กับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.  
กำรประชุมวิชำกำรเพื่อน ำเสนอผลงำนวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษำ ครั้งที่ 12 กลุ่มศึกษำศำสตร์/ครุศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร, 1424-1438. 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิรปิริชยากร และสุพัฒนา หอม
บุปผา. (2560). การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที ่
ส่งผลต่อเกณฑก์ารเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตาม
วัย. กำรประชุมทำงวิชำกำร  
ครั้งที่ 55 สำขำศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, 
126-133. 

โท ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต 

 

รัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
 

สังคมและ
พฤตกิรรม
ศาสตร์ 

เอก ปรัชญาดษุฏี
บัณฑิต 

วิจัย วัดผล 
และสถิติ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 
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เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ปริญญาตรี) 
กรณีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ า 
 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา   
ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    
ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชา   

ที่จบ 
ตาม ISCED 

ต าแหน่งวิชาการ 
ระบุข้อมูลเฉพาะกรณีที่คุณวุฒิหรือต าแหน่งวิชาการ 

ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 

1. รศ.อุดม พรประเสริฐ ตรี การศึกษาบัณฑิต 
 

การศึกษา วิทยาลัย
วิชาการศึกษา
สภาวิทยาลัย 

ศึกษาศาสตร์
และการ
ฝึกหัดครู 

รองศาสตราจารย์ 
 

สัมพันธ์กับรายวิชา 

โท ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 

จารึก
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

วิชาอื่นๆ 

2. อ.วันทนี   อนุพันธ์ ตรี ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

ภาษาไทย วิทยาลัยครู
พระนครศรี 

อยุธยา 

ศึกษาศาสตร์
และการ
ฝึกหัดครู 

- สัมพันธ์กับรายวิชา 

โท ครุศาสตรบัณฑิต อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ศึกษาศาสตร์
และการ
ฝึกหัดครู 

3. อ.ชัชรี สุนทราภัย ตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา
ปฐมวัย 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระ

นคร 

ศึกษาศาสตร์
และการ
ฝึกหัดครู 

-  ประสบการณ์ปฏิบัติงาน  
- ประสบการณ์ด้านการสอนวิชาการพัฒนา

บุคลิกภาพและสมรรถนะครูปฐมวัย 4 ปี และ
ร่วมเขียนเอกสารประกอบการสอนวิชาการ
พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะครูปฐมวัย  

 

โท ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ศึกษาศาสตร์
และการ
ฝึกหัดครู 

4. อ.รวี ศิริปริชยากร ตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ - สัมพันธ์กับรายวิชา 
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รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา   
ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    
ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชา   

ที่จบ 
ตาม ISCED 

ต าแหน่งวิชาการ 
ระบุข้อมูลเฉพาะกรณีที่คุณวุฒิหรือต าแหน่งวิชาการ 

ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 

ปฐมวัย มหาวิทยาลัย และการ
ฝึกหัดครู 

โท Master of 
Science 

Early 
Childhood 
Education 

University of 
Houston 

Clear Lake 

ศึกษาศาสตร์
และการ
ฝึกหัดครู 

5. ผศ.ประพิมพ์ใจ   
เปี่ยมคุ้ม 

ตรี วิทยาศาตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 

มหาวิทยาลัยม
หิดล 

วิชาอื่นๆ - สัมพันธ์กับรายวิชา 

โท การศึกษา
มหาบัณฑิต 

การศึกษา
พิเศษ 

มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

ศึกษาศาสตร์
และการ
ฝึกหัดครู 

เอก ศึกษาศาสตรดุษฏี
บัณฑิต 

การบริหาร
การศึกษา

พิเศษ 

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ

โรฒ 

ศึกษาศาสตร์
และการ
ฝึกหัดครู 

6. อ.กุลธิดา  มีสมบูรณ์
  

ตรี พยาบาลศาสตร
บัณฑิต 

พยาบาล
ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยม
หิดล 

แพทยศาสตร์
และวิชา

เกี่ยวข้องกับ 
สุขภาพ 

- สัมพันธ์กับรายวิชา 

โท ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ปฐมวัย
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร์ 

ศึกษาศาสตร์
และการ
ฝึกหัดครู 

7. อ.ปรตา  หวังดุล ตรี ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษา จุฬาลงกรณ์ ศึกษาศาสตร์ - สัมพันธ์กับรายวิชา 
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รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
ระดับ

การศึกษา 
ที่จบ 

ชื่อหลักสูตร          
ท่ีจบการศึกษา 

สาขาวิชา   
ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    
ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชา   

ที่จบ 
ตาม ISCED 

ต าแหน่งวิชาการ 
ระบุข้อมูลเฉพาะกรณีที่คุณวุฒิหรือต าแหน่งวิชาการ 

ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน 
 

 ปฐมวัย มหาวิทยาลัย และการ
ฝึกหัดครู 

โท ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

การศึกษา
ปฐมวัย 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ศึกษาศาสตร์
และการ
ฝึกหัดครู 

 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ปริญญาตรี) 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา

ที่ก าหนด 
มีการปรับปรงุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบบัปรับปรงุ 
พ.ศ. 2560 ตามรอบปีทีก่ าหนด 

นค.1.1 มคอ.2 

 

การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้  ผลการด าเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.1 5 ข้อ   ผ่าน 

   ไม่ผ่าน 
 



หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

2.1 การบริหารอาจารย์ 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 การบริหารอาจารย ์ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารอาจารย)์ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
การรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

เป้าหมาย :  
     1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสตูรที่เปิดสอน 
     2. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญา
โทหรือเทียบเทา่ หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย ์
     3. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 
คน และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เกินกวา่ 1 
หลักสูตร  
     4. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอยา่งน้อย 1 รายการ 
 
P :  ระบบและกลไก 
     ระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ใช้ระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคล 
ทั้งนี้เป็นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
      1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ส ารวจ/ 
วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังระยะเวลา 5 ปี และจาก
การส ารวจ/วิเคราะห์ พบว่าหลักสูตรมีความต้องการ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ จึงมีการคัดเลือกอาจารย์ ดังนี้ อ.อัญชิษฐา     
ปิยะจิตติ อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ และว่าที่ร้อยตรีหญิง 
ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
       2. จากนั้นส่งกรอบอัตราก าลังไปยังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน น าเสนออนุมัติและ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.1.1 ระบบและกลไกการรับและ
แต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
นย. 4.1.1.2 กรอบอัตราก าลังของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั  
นย. 4.1.1.3 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 
นย. 4.1.1.4 ระเบียบมหาวทิยาลัย           
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
แต่ งตั้ ง อ าจารย์ ประจ าหลั กสู ต ร โดยผ่ านสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
       3. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ มอบกอง
บริหารงานบุคคลด าเนินการ ปรับเปลี่ยนบุคลากร 
 
 
D :  การน าไปสู่การปฏิบัติ 
     หลักสูตรฯ เตรียมการส าหรับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
        1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม เพื่อแนะน า 
อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ และว่าที่
ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และชี้แจงการ
บริหารหลักสูตร สาขาการศึกษาปฐมวัย ในเรื่อง
ต่อไปนี้ โครงสร้างการบริหารหลักสูตร ภาระงานของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร นอกจากภาระงานและภาระ
ผลงานวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร การดูแลนักศึกษา 
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 
ได้แก่ คู่มือหลักสูตร คู่มือนักศึกษา กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนปฏิบัติงานตาม 
ปรัชญาของหลักสูตรฯ และปฏิบัติงานตาม พันธกิจ 
และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย 
        2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
ประจ าเดือน เพื่อรับทราบแนวทาง/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ สิ่งสนับสนุกการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาและ
บุคลากร แนวทางในการท าวิจัย การท าผลงงานทาง
วิชาการ เพื่อการพัฒนาตนเอง เสนอแนะการจัดการ
เรียนการสอน ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 
เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีกับ
การเรียนการสอน การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

สวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยท์ี่ปรกึษา พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.1.5 รายงานการประชมุ ครั้งที่ 
6/2560 วาระที ่1.1 เรื่อง การปฐมนิเทศ
อาจารยใ์หม่  
นย. 4.1.1.6 รายงานการประชมุ ครั้งที่ 
6/2560 วาระที ่1.2 เรื่อง การชี้แจง
แนวทางในการจัดการเรยีนการสอน  
นย. 4.1.1.7 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่  4390/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 
ปี )  หลั กสู ต รปรั บปรุ ง  พ .ศ .  2560                   
เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง            
นครยายก พ.ศ.2560 
นย. 4.1.1.8 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ที่ 5798/2560 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 
ปี) หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560  
นย. 4.1.1.9 ระเบียบมหาวทิยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษา พ.ศ. 2559 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
(มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และการบูรณาการเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน 
   
C : การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯ มีการพิจารณาประเมินกระบวนการ
ของระบบและกลไก การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ดังนี้ 
        1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ท าหน้าที่
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาหลักสูตร การดูแลนักศึกษา 
และปฏิบัติงานตาม ปรัชญาของหลักสูตรฯ และ
ปฏิ บั ติ ง านต าม  พั น ธกิ จ  และวิ สั ย ทั ศน์  ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
        2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมการ
อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน รวมถึงการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการ
สอน  แนวทางในการท าวิจัย การท าผลงงานทาง
วิชาการ เพื่อการพัฒนาตนเอง 
       3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ปริญญาเอกตรงกับสาขาการศึกษา
ปฐมวัย และสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน มี
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการ และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกคน  ผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน/การ
ต่อสัญญาจ้าง และการเพิ่มค่าตอบแทน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2558  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า
ด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินประจ าปีและผลงานทางวิชาการตามที่
หลักเกณฑ์ก าหนด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.1.10 ระเบียบมหาวิทยาลัย           
สวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารยท์ี่ปรกึษา พ.ศ. 2559 
นย. 4.1.1.11 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 
นย. 4.1.1.12 รายงานการประชุม ครั้งที่ 
7/2560 วาระที ่1.1 เรื่อง การประเมิน
กระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
นย.. 4.1.1.13 ข้อบังคับมหาวทิยาลัย            
สวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2558 
นย.. 4.1.1.14 ข้อบังคับมหาวทิยาลัย              
สวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย 
พ.ศ. 2560 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     จากการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้ ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรสนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขา
การศึกษาปฐมวัย และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น โดยหลักสูตรฯ 
จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์เพื่อ
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิและมี
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

การบริหารอาจารย์  เป้าหมาย :  
     1. ภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม
โครงสร้างและองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร และ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ประธาน
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษา พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 
     2.  การประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
 
P : ระบบและกลไก 
     หลักสูตรฯ มีระบบการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อส ารวจ 
วิเคราะห์ภาระงานและกรอบอัตราก าลังทุก 5 ป ี

2. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2558 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย
กา รประ เมิ นผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก ง าน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

    3.1 ภาระงานสอน ก าหนดให้ไม่เกิน 9 หน่วย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย ์
ปว. 4.1.2.2 กรอบอัตราก าลังของ
หลักสูตรกรอบอัตราก าลังของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
นย. 4.1.2.3 แผนพัฒนาอาจารย์หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสตูร 5 ป)ี หลักสตูร
ปรับปรงุ พ.ศ. 2560  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
กิต ต่อภาคการศึกษา โดยผู้สอนต้องมีวุฒิหรือ
คุณสมบัติสอดคล้องกับวิชาที่ท าการสอน 

    3.2 ภาระผลงานวิชาการ ก าหนดให้อาจารย์
ท างานวิจัย/บทความวิชาการ/บทความวิจัย/หนังสือ/
ต ารา/งานสร้างสรรค์ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่อง ต่อปี 

4. ก าหนดให้อาจารย์จัดท า e-portfolio เพื่อใช้
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ปีละ 2 
ครั้ง  

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร รับการประเมินการ
ปฏิบั ติ ง าน /การต่ อสัญญาจ้ า ง  และการ เพิ่ ม
ค่าตอบแทน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า
ด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดย
พิจารณาจากผลการประเมินประจ าปีและผลงานทาง
วิชาการตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด 

 

D : การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
     หลักสูตรฯ ปฏิบัติงานตามระบบดังนี้ 

1. มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการจัดท าภาระงานของ
อาจารย์ประจ าภาคการศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
โดยประกอบด้วย 

   1.1 ภาระงานสอน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ต่อ 
ภาคการศึกษา 

   1.2  ผลงานวิชาการ  
   1.3 ภาระการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ  
2. ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลั กสู ต รปฏิบั ติ ต ามบทบาทและหน้ าที่ ค ว าม
รับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา 
พ.ศ. 2559 ซึ่งภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร และการเรียนการสอนมีดังนี้  

     2.1 อาจารย์รวี  ศิริปริชยากร หน้าที่  การ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 
นย. 4.1.2.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย 
พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.2.5 ภาระงานอาจารย์ 
นย. 4.1.2.6 ระเบียบมหาวทิยาลัยสวน
ดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษา พ.ศ. 2559 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
บริหารหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนา
หลักสูตร 

     2.2 อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ หน้าที่ การ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร จัดท าร่างหลักสูตรและ
ประชุมด าเนินการตรวจร่างหลักสูตร (มคอ.2) จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) น า
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มาวางแผน
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

     2.3 อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ หน้าที่ จัดท า
และติดตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ
มคอ.4) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.
5 และมคอ.6) จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ 

     2.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยยศ ชาว
ระนอง หน้าที่  จัดการประชุมกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร และเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาก่อนน า เสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรเพื่อตรวจร่างหลักสูตร เข้าร่วม
ประชุมกับคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ
มหาวิ ทยาลั ย  ก ากั บและติ ดตามคุณภาพการ
ด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และพิจารณา
แก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอต่อคณบดี 

     2.5 ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
หน้าที่ จัดท าท าเนียบผู้สอนทั้งอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์พิเศษ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียนการสอน จัดท าประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับการประเมินการ
ปฏิ บั ติ ง า น /ก า รต่ อ สัญญาจ้ า ง  และกา ร เพิ่ ม
ค่าตอบแทน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า
ด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 โดย
พิจารณาจากผลการประเมินประจ าปีและผลงานทาง
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
วิชาการตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด ปีละ 2 รอบ 

 
C : การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯ มีการพิจารณาประเมินกระบวนการ
ของระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีภาระงาน
สอนทุกต่อภาคการศึกษา มีผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ  รวมทั้งภาระการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีบทบาทและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ประธาน
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่
ปรึกษา พ.ศ. 2559 ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การ
เรียนการสอน และการพัฒนาหลักสูตร, การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร จัดท าร่างหลักสูตรและประชุม
ด าเนินการตรวจร่างหลักสูตร (มคอ.2) จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) น าผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มาวางแผนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป, จัดท า
และติดตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ
มคอ.4) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.
5 และมคอ.6) จัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ /ผลการเรียนรู้ , 
จัดการประชุมกรรมการวิพากษ์หลักสูตร และเสนอ
หลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาก่อน
น าเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพื่อ
ต ร ว จ ร่ า ง ห ลั ก สู ต ร  เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม กั บ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
ก ากับและติดตามคุณภาพการด าเนินงานของอาจารย์
ที่ปรึกษา และพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหาร
หลักสูตรเสนอต่อคณบดี และจัดท าท าเนียบผู้สอนทั้ง
อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนการสอน 
จัดท าประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน

 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.2.7 ภาระงานอาจารย์ 
นย.. 4.1.2.8 ข้อบังคับมหาวทิยาลัย            
สวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2558 
นย.. 4.1.2.9 ข้อบังคับมหาวทิยาลัย              
สวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย 
พ.ศ. 2560 
นย. 4.1.2.10 การประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรศึกษาศาตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
นย. 4.1.2.11 รายงานการประชุม ครั้งที่ 
11/2560 วาระที่ 1.1 เรื่อง การประเมิน
กระบวนการบริหารอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการ
ประเมินการปฏิบัติงาน/การต่อสัญญาจ้าง และการ
เพิ่มค่าตอบแทน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558  และ
ข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยสวนดุ สิ ต  ว่ าด้ วย  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาจากผลการประเมินประจ าปี
และผลงานทางวิชาการตามที่หลักเกณฑ์ก าหนด ปีละ 
2 รอบ 
 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     จากการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์
ในการสร้างผลงานทางวิชาการ โดยหลักสูตรฯ จะ
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์เพื่อ
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิและมี
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์

เป้าหมาย : 
     1. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีโอกาสศึกษาตอ่เพื่อ
เพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 
     2. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรจัดท าผลงานเพือ่
พัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
     3. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรพัฒนาการเรียนการ
สอน ท าวิจัยเพือ่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
     4. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ชุมชน และกิจกรรมสังคม 
     5. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรศึกษาดงูาน หรอือบรม
เพื่อน าความรู้มาประยุกตใ์ช้ต่อตนเองและหลักสูตร 
 
P : ระบบและกลไก 
    หลักสูตรฯ มีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี ้

1. จัดท าแผนบริหารอาจารย์ เพื่อส ารวจความ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.3.1 ระบบและกลไกการส่งเสริม
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
ต้องการในการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาศักยภาพ
ให้สูงขึ้น โดยก าหนดเกณฑ์ดังนี้  

     1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีโอกาสศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 

     1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าผลงาน
เพื่อพัฒนาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ภายใน 2 ปี 
และส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจัดท า
ผลงานวิชาการ 

     1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาการเรียน
การสอน ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่  และมี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย
คนละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา 

     1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมสังคมอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 1 กิจกรรม 

     1.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาดูงาน หรือ
อบรมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อตนเองและ
หลักสูตร อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2  ครั้ง 

2. รายงานและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

D :  การน าไปสู่การปฏิบัต ิ   
1. มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์ ดังนี้  
   1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาการ

เรียนการสอน โดยท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ และเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติ ดังนี้ 

       1) ขวัญใจ จริยาทัศกรณ์ และพสิษฐ์ โสภณ
พงศพัฒน์ บทความวิจัย เรื่อง  “การวิเคราะห์ปัจจัยที่
สัมพันธ์ กับการเลือกเช่าหอพักของผู้เช่าพักบริเวณ
โ ด ย ร อ บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ จั น ท ร เ ก ษ ม ” 
วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมถาบันอุดมศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

        2 ) ร วี  ศิ ริ ป ริ ช ย า ก ร  แ ล ะ ข วั ญ ใ จ                   
จริยาทัศน์กร บทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

และพัฒนาอาจารย ์
นย. 4.1.3.2 แผนพัฒนาอาจารย์หลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 
 
นย. 4.1.3.3 รายงานการประชมุ ครั้งที่ 
3/2560 วาระที ่1.2 เรื่อง แนวทางการ
พัฒนาตนเองของอาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย.4.1.3.4 บทความวิจัยและบทความ
วิชาการ 
นย. 4.1.3.5 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัด
นครนายก ตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ” 
ว า รสา ร วิ จั ย  มสด .  ส าข ามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ 

        3) ขวัญใจ จริยาทัศน์กร บทความวิจัย 
เรื่อง “การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับทักษะการคิด
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” ครั้งที่ 11 

       4) จิราภรณ์ ยกอินทร์  ขวัญใจ จริยาทัศน์
กร  ชนม์ธิดา ยาแก้ว  และอัญชิษฐา  ปิยะจิตติ 
บทความวิจัย เรื่อง “ผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติวิชาการประเมินพัฒนาการ
เด็กคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” การ
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2561 “กลยุทธ์
ดิจิทัลสาหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการ
สอนและการประเมินผล” โดย สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคมเครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอดุมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

   1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมสังคม  

        1) อาจารย์รวี ศิริปริชยากร  
           1 . 1 )  เป็นวิ ทยากร  การอบรมเชิ ง

ปฏิบัติการ “English Language Development for 
Early Childhood Teachers” 
             2) อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ 

           2.1)  เป็นคณะกรรมการตัดสินการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

   1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาดูงาน หรือ
อบรมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อตนเองและ
หลักสูตร ดังนี้ 

        1) อาจารย์รวี ศิริปริชยากร  
                1 .1)  การอบรมโปรแกรมส าเร็จรูป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.3.6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
นย. 4.1.3.7 การเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
นย. 4.1.3.8 ประกาศนียบัตรการอบรม 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.3.9 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
ส าหรับการจัดการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง
ส าหรับเอกสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(EndNote X8) 
                1.2)  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
เพื่อการศึกษาด้วยเทคนิค Stop Motion 
                1.3) Kids October Camp SDU The 
Open 

        2) อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์  
           2.1) การอบรมโปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับการจัดการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง
ส าหรับเอกสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(EndNote X8) 

           2.2) เข้าร่วมงาน EDUCA 2017 “The 

〖10〗^th Annual Congressfor Teacher 
Professional Development” 

           2.3) การใช้ชุดสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21” 

           2.4)  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
เพื่อการศึกษาด้วยเทคนิค Stop Motion 

          2.5) การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเชิง
ปฏิบัติการ “Personality Make up Training”  ณ 
โรงแรมจันทรา รีสอร์ท นครนายก 

          2.6) การเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรอบรม
ดนตรีพาเพลิน workshop ดนตรีเพื่อการเรียนรู้” 

        3) อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ  
           3.1) การอบรมโปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับการจัดการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง
ส าหรับเอกสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(EndNote X8) 

           3.2) การใช้ชุดสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21” 

            3.3) การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
เพื่อการศึกษาด้วยเทคนิค Stop Motion 

นย. 4.1.3.10 ประกาศนียบัตรการอบรม 
นย. 4.1.3.11 การเข้าร่วมอบรมและ
สัมมนา 
นย. 4.1.3.12 การเข้าร่วมกิจกรรม 
นย. 4.1.3.13 e-portfolio  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
           3.4) การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเชิง

ปฏิบัติการ “Personality Make up Training”  ณ 
โรงแรมจันทรา รีสอร์ท นครนายก 

           3.5) การเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรอบรม
ดนตรีพาเพลิน workshop ดนตรีเพื่อการเรียนรู้” 

        4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยยศ ชาว
ระนอง  

            4.1)  การอบรมในโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(Suan Dusit University Quality Assurance : 
SDU QA) 

        5) ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
           5.1) การอบรมโปรแกรมส าเร็จรูป

ส าหรับการจัดการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง
ส าหรับเอกสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(EndNote X8) 

            5.2) เข้าร่วมงาน EDUCA 2017 “The 

〖10〗^th Annual Congressfor Teacher 
Professional Development” 

            5.3) การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
เพื่อการศึกษาด้วยเทคนิค Stop Motion 

           5 .4 )  การฝึกอบบรมเชิ งปฏิบัติการ 
“เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยยุค  4.0 
Plus” 

           5.5)  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัย
ในชั้นเรียน : รู้จักเด็ก”   

           5.6) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัย
ในชั้นเรียน : การสร้างนวัตกรรม”   

2. ด าเนินการตรวจสอบตดิตามการพัฒนา
อาจารย์ โดยให้อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมจัดท ารายงาน
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการเข้าร่วมอบรม
ในการประชุม และเขียนรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-portfolio  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
C : การประเมินกระบวนการ 
       หลักสูตรฯ มีการพิจารณาประเมินกระบวนการ
ของระบบและกลไก การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ดังนี ้

  1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาการ
เรียนการสอน โดยท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มี
ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ และเข้าร่วมการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

  2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน และกิจกรรมสังคม ดังนี้  การเป็น
วิทยากร, การเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  

  3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปศึกษาดูงาน และ
เข้าร่วมอบรมเพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อตนเอง
และหลักสูตร ดังนี้  การอบรมโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการจัดการบรรณานุกรมหรือรายการอ้างอิง
ส าหรับเอกสารทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(EndNote X8),  การออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน
เพื่อการศึกษาด้วยเทคนิค Stop Motion, Kids 
October Camp SDU The Open,   เข้าร่วมงาน 

EDUCA 2017 “The 〖10〗^th Annual Congress 
for Teacher Professional Development”, การ
ใช้ชุดสื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21”, การอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพเชิงปฏิบัติการ “Personality Make 
up Training”  ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท นครนายก, 
การเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรอบรมดนตรีพาเพลิน 
workshop ดนตรีเพื่อการเรียนรู้”, การอบรมใน
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต (Suan Dusit University Quality 
Assurance : SDU QA), การฝึกอบบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยยุค  4.0 
Plus”, เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้นเรียน 
: รู้จักเด็ก”, เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยในชั้น

 
 
 
 
 
 
 
นย.4.1.3.14 บทความวิจัยและบทความ
วิชาการ 
นย. 4.1.3.15 การเข้าร่วมประชุมวิชาการ 
 
นย. 4.1.3.16 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
นย. 4.1.3.17 การเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนังาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
นย. 4.1.3.18 ประกาศนียบัตรการอบรม 
นย. 4.1.3.19 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
นย. 4.1.3.20 ประกาศนียบัตรการอบรม 
นย. 4.1.3.21 การเข้าร่วมอบรมและ
สัมมนา 
นย. 4.1.3.22 การเข้าร่วมกิจกรรม 
นย. 4.1.3.23 e-portfolio  
นย. 4.1.3.24 รายงานการประชุม ครั้งที่ 
7/2560 วาระที ่1.3 เรื่อง การประเมิน
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 
เรียน : การสร้างนวัตกรรม”   

 4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน ได้รับการ
ตรวจสอบติดตามการพัฒนาอาจารย์ โดยรายงานผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-portfolio  
 
A :  การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     จากการประเมินกระบวนการการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ พบว่า ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 
และกิจกรรมสังคม และศึกษาดูงาน หรอือบรมเพื่อน า
ความรู้มาประยกุต์ใช้ต่อตนเองและหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่น าไปสู่
การเพิ่มคุณวุฒิ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด รวมทั้งมีผลงานตีพิมพใ์น
นานาชาติ  โดยหลักสูตรฯ จะด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาตนเองของอาจารยเ์พื่อส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิและมีต าแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น ภายในระยะเวลา 5 ป ี 
   

 
 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

4.1 4 คะแนน 4 คะแนน 
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2.2 คุณภาพอาจารย์ 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 การบริหารอาจารย ์ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
(1) ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก = 5 คะแนน 
รายละเอียดดังนี้ 

อาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา จ านวน 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี - 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท 3 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก 2 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 40 

(2) ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ =  1.67 คะแนน  
รายละเอียดดังนี้ 

อาจารย์ตามต าแหน่งวิชาการ จ านวน 

อาจารย ์ 4 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 

รองศาสตราจารย์ - 
ศาสตราจารย ์ - 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  5 

รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  1 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  20 
(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ = 5 คะแนน 
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ 2.1-1 และ 2.1-2 
ตารางที่ 2.1-1 สรุปจ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 2 0.4 

2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ  

0.40 - - 

2.2 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  0.40 - - 
3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  0.60 - - 
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ระดับคุณภาพ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวมถ่วง

น้ าหนัก 
กลุ่มที่ 2  
4.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1  

0.80 2 1.6 

5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 - - 

5.2 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00 - - 
5.3 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00 - - 
5.4 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1.00 - - 
5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  1.00 - - 
5.6 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00 - - 
5.7 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

1.00 - - 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.20 - - 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  0.40 - - 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  0.80 - - 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - 
11. จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 4 
12. จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด - 
13. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
14. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    (ข้อ 11+ ข้อ 12) 

2.0 

15. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    [(ข้อ 14/ ข้อ13)*100] 

40 

16. ค่าคะแนนที่ได้ [(ข้อ 15*5)/ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักฯ ที่ก าหนดเป็นคะแนนเต็ม 5 จ าแนก
ตามระดับการศึกษา]** 

5 

**หมายเหต ุ การแปลงค่าคะแนน จ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้  
 เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  
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 ตารางที่ 2.1-2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ผลงานที่ตีพิมพ์/เผยแพร ่
วารสาร/แหล่งตีพิมพ์

เผยแพร ่
ปีที่พิมพ ์

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
1 ขวัญใจ จริยาทัศนก์ร และ 

พสิษฐ์ โสภณพงศพัฒน์ 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพนัธ์ 
กับการเลือกเช่าหอพักของผู้เช่า
พักบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
จันทรเกษม 

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ  
สมาคมถาบันอุดมศึกษา
เอกชน แห่งประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

2560 0.8 

2 รวี ศิริปริชยากร และ 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

ปัจจยัที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยในศนูย์เด็กเล็ก 
จังหวัดนครนายก ตามการ
ปฏิบตัิที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการ 

วารสารวิจัย มสด สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2561 0.8 

3 ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับทักษะการคิดของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ“มศว วิจัย” ครั้ง
ท่ี 11 
 

2561 0.2 

4 จิราภรณ์ ยกอินทร์  
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
ชนม์ธิดา ยาแกว้ และ 
อัญชิษฐา ปยิะจิตติ 

ผลการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
วิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 
13 ประจ าปี 2561 “กลยุทธ์
ดิจิทัลสาหรับอดุมศึกษา: 
การเสริมสร้างการเรียนการ
สอนและการประเมินผล” 
โดย สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สมาคมเครือข่าย
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย 

2561 0.2 

การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
4.2 (1) ร้อยละ 40   5 คะแนน 

4.2 (2) ร้อยละ 20 1.67 คะแนน 

4.2 (3) ร้อยละ 40   5 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย ตัวบ่งช้ี 4.2 ร้อยละ 33.33 3.89 คะแนน 
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2.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 4 การบริหารอาจารย ์ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกับอาจารย์) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
(1) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   

รายชื่ออาจารย์  ปีการศึกษา 2560 
สถานะของอาจารย์   ปีการศึกษา 2560 

คงอยู่ เกษียณ ลาออก 

1. อ.รวี ศิริปริชยากร    
2. อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์    
3. อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ    
4. ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง    
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร    

 
(2)ความพึงพอใจของอาจารย ์(คะแนนเต็ม 5) 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. 2554 

ประเด็นการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2557 
ปีการศึกษา 

2558 
ปีการศึกษา 

2559 
1.ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร   
1.1 การก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตร 5.00 5.00 4.30 
1.2 การวางแผนการบริหารหลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 4.60 4.60 5.00 
1.3 การก าหนดโครงสร้างการบริหารงานหลักสูตร 4.80 4.70 4.29 
1.4 การก าหนดขั้นตอนและการด าเนินงานตามแผนการบริหารหลักสูตร 4.40 4.40 4.30 
1.5 การติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF 4.60 4.60 4.45 
1.6 การติดตามการทวนสอบและการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการประกัน

คุณภาพ 
4.70 4.80 4.58 

1.7 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการปรับปรุงการบริหารงาน หลักสูตร 4.60 4.60 4.50 
รวม 4.67 4.67 4.49 

2. คุณภาพการบริหารหลักสูตร   
2.1 จ านวนรับนักศึกษามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณวุฒิและจ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 4.70 4.80 4.29 
2.2 ระบบการคัดเลือกนักศึกษาได้มาตรฐาน 4.80 4.70 4.46 
2.3 ระบบการจัดการรายวิชาให้กับนักศึกษา มีความเหมาะสม 4.60 4.60 4.30 
2.4 การจัดระบบผู้สอนในแต่ละวิชามิความเหมาะสม 4.80 4.80 4.36 
2.5 การจัดตารางสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 5.00 5.00 4.30 
2.6 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์มีความเหมาะสม 4.80 4.70 4.38 
2.7 การให้ข้อมูลสารสนเทศ ประกาศ ระเบียบการของคณะและ มหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษา 

มีความถูกต้อง รวดเร็ว และนักศึกษาเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
4.70 4.80 4.30 

2.8 ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก ่อาจารย์และนักศึกษาในการ 4.60 4.60 4.40 
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พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร 
รวม 4.75 4.75 4.35 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.71 4.71 4.42 

 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบบัปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ประเด็นการประเมิน 
คะแนนประเมิน 

ปี 2560 
1. การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

   1.1 การวางแผนด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.60 

   1.2 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนความชัดเจน 4.70 

   1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 4.70 

   1.4 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 4.50 

   1.5 จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.70 

   1.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.50 

   1.7 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 4.50 

   1.8 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4.40 

   1.9 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.20 

   1.10การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.20 

รวม 4.50 
2. กระบวนการบริหารหลักสูตร 

   2.1 มีการก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

4.60 

   2.2 การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.50 

   2.3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4.30 

   2.4 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

4.40 

   2.5 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 4.40 

   2.6 การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 4.30 

รวม 4.42 
3. กระบวนการเรียนการสอน 
    3.1 มีการควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.50 

    3.2 มีการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.50 

    3.3 มีการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย์ 4.60 

    3.4 มีการควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา 4.40 

    3.5 มีการน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 4.40 
    3.6 มีการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน  4.40 
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    3.7 มีการสอดแทรกเทคโนโลยี ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  4.80 
รวม 4.51 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.48 

 
การประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

4.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

3.1 ข้อมูลนักศึกษา 
    หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

3.1.1 ข้อมูลนักศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
 

ปีการศึกษา 
(ตั้งแต่ปีการศกึษา 2560) 

จ านวนผู้สมัคร 
จ านวนที่

ประกาศรับ 
จ านวนผู้มีสิทธิ

เข้าศึกษา 

จ านวน นักศึกษา
รับเข้าจริง 

รุ่นปีการศึกษา 2556 - - - 83 
รุ่นปีการศึกษา 2557 - - - 97 
รุ่นปีการศึกษา 2558 - - - 70 
รุ่นปีการศึกษา 2559 - - - 66 
รุ่นปีการศึกษา 2560 - 30 15 15 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก* 

อัตราคงอยู ่
(ร้อยละ) 

2556 2557 2558 2559 2560 

รุ่นปีการศึกษา 2556 83 75 71 71 70 65 18 78.31 
รุ่นปีการศึกษา 2557 97  80 78 78 77 20 79.38 
รุ่นปีการศึกษา 2558 70   60 60 60 10 85.71 
รุ่นปีการศึกษา 2559 66    54 52 14 78.78 
รุ่นปีการศึกษา 2560 15     15 - 100.00 

 
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีที่ประเมิน) : 30 คน 
ข้อมูลจากรายงานผลการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2560 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  
 1) เนื่องด้วยปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มกีระบวนการรับนักศึกษาผ่านระบบ 
Admission ช่องทางเดียว ท าให้มีนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จ านวน 30 คน โดยนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามที่หลักสูตรฯ ก าหนดไว้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มารายงานตัว จ านวน 15 คน  
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3.2 การรับนักศึกษา  
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา)  
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้
   

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
การรับนักศึกษา เป้าหมาย : 

1. รับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน  
30 คน  
2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มคอ.2 และเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยฯ 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  หรื อ เที ยบ เท่ า จากสถาบันการศึ กษา           
ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
  2) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใน
สถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) หรือ
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ  
  3) เป็นผู้ผ่านการทดสอบวัดแววความเป็นครู 
  4) ในกรณีที่เป็นนักศึกษาต่างประเทศ จะต้อง
สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็น
อย่างดี และจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 1) ถึง 3) 
  5) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสมกับการ
ประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก มีความใฝ่รู้ 
 
P : ระบบและกลไก 
     การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
ในปีการศึกษา 2560 นั้น เป็นการรับสมัครนักศึกษา
ระบบ Admission เท่านั้น ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จึงเปิดให้มีการรับสมัครผ่านระบบ Admission 
กลาง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
1) หลักสูตรฯ จัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปีให้
สอดคล้องกับแผนรับที่ระบุไว้ใน มคอ.2  
2) ประสานการรับสมัครนักศึกษากับมหาวิทยาลัยฯ  

 
นย. 3.1.1.1 คู่มอื
บริหารงานวิชาการและการ
บริหารจัดการหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน  
นย. 3.1.1.2 แผนการรับ
นักศึกษา และคุณสมบัติผู้
เข้าศึกษา ที่ระบุไว้ใน มคอ.
2 
นย. 3.1.1.3 ก าหนดการรับ
นักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
นย. 3.1.1.4 รายงาน
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
10/2559 วาระที่ 1.2 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
เรื่อง การเตรียมความพร้อม
การสัมภาษณน์ักศึกษารหัส 
60 
นย. 3.1.1.5 รายงาน
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/main/59_Curriculum_manual.pdf
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
3) มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรับนักศึกษาใหม่โดยยึด
ข้อบังคับตามมหาวิทยาลัย 
4) รับสมัคร ประกาศผู้มีสิทธิสอบ และก าหนด    
วัน เวลา สถานที่สอบ 
5) ด าเนินการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
6) มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลสอบผ่านระบบ 
7) รับรายงานตัว และลงทะเบียน 
8) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีนโยบายการรับสมัคร
นักศึกษาระบบ Admissions หลักสูตรฯ จึง
ด าเนินการรับนักศึกษา ดังนี้  
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมเรื่องแผนรับ
นักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจ าปี
การศึกษา 2560 ซึ่งหลักสูตรแจ้งแผนรับนักศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 โดยผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ให้กับ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีแผน
รับนักศึกษาจ านวน 30 คน 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมเรื่องการ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผ่านระบบแอดมิชชั่นทาง
เดียว โดยได้ประกาศรับนักศึกษาจ านวน 30 คน   
ซึ่ งทางหลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนวทางการรับ
นักศึกษาและ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จ
การศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
สอบผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านการทดสอบวัด
แววความเป็นครู  มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพ
เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก มีความ
ใฝ่รู้  

1/2560 วาระที่ 1 ประธาน
แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง 
รายงานผลการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ประจ าปี
การศึกษา 2560  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
3) หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อก าหนดแนวทางและ
ประเด็นในการสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดย
มอบหมาย อาจารยร์ว ี ศิริปริชยากร ผู้สัมภาษณ ์ 
4) มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ต่อ เพ่ือให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์และเข้ารายงานตัว 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
      จากการประเมินระบบการรับนักศึกษา พบว่า 
1. การรับนักศึกษาผ่านระบบ Admission ท าให้
หลักสูตรฯ ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ เป็นไปตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้  
2. การรับนักศึกษาผ่านระบบ Admission ท าให้
หลักสูตรฯ มีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ในมคอ.2 จ านวน 30 คน เนื่องจากผู้มี
สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จ านวน 30 คน แต่มีผู้เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์และผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
จ านวน 15 คน 
 
A :  การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     จ า กก า ร รั บนั ก ศึ กษ า ร ะบบ  Admissions        
ปีการศึกษา 2560 ส่งผลให้มีจ านวนนักศึกษา ลดลง
จากแผนรับที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 จ านวน 30 คน 
เหลือเพียง จ านวน 15 คน  
     มหาวิทยาลัยฯ จึ งมี แนวทางในการปรั บ
กระบวนการรั บและคั ด เ ลื อกนั กศึ กษา ใหม่           
ปีการศึกษา 2561 เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนรับที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ดังนี ้
     1. การรับสมัครแบบโควตา้ 
        เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนที่
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการที่ก าหนด หรือเป็นโรงเรียน
ครื อข่ า ยที่ ท า งมหาวิ ทยาลั ย ได้ จั ดท า  MOU          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 3.1.1.6 หลักเกณฑ์การ
พิจารณาการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปี
การศึกษา 2561 
 
  
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
มีความสามารถพิเศษ และมีผลงานการแข่งขันด้าน
ใดด้านหนึ่ง 
     2. การรับตรงร่วมกัน 
        เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการสอบ     
O-NET , GPAX , GAP85 , PAT75 และผ่านการ
สัมภาษณ์พิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพ      
ที่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพคร ู
     3. การรรับแบบ Admission 
        เป็นนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีผลการสอบ     
O-NET , GPAX , GAP85 , PAT75 และผ่านการ
สัมภาษณ์พิจารณาคุณลักษณะและบุคลิกภาพ      
ที่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพคร ู

การเตรียมความพร้อมก่อน 
เข้าศึกษา  
 

เป้าหมาย : 
1. นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
2. นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ดังนี้ 
    1) แนะน าวิธีการเรียน และการด ารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 
    2) ปรับพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
    3) ปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารในการสืบค้น และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    4) เสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย 
3. นักศึกษามอีัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 
 
P : ระบบและกลไก 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกับกิจการ
นักศึกษา ศูนย์ฯ นครนายก เพื่อก าหนดปฏิทิน
กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาใหม่    
ปีการศึกษา 2560 

 
นย. 3.1.2.1 รายงาน
ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 
10/2559 วาระที่ 1.1 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
เรื่อง การเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม ่
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/Meeting/MTLIS58_06.pdf
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2. ศูนย์ฯ นครนายก แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษาศูนย์ฯ นครนายก ตามค าสั่งศูนย์การศึกษา
นอกสถานที่ตั้งนครนายก ที่ 291/2560 เพื่อให้การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา เป็นไปด้วยความ
เรี ยบร้อย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนานักศึกษา 
   1) คณะกรรมการกิ จการนักศึ กษา  ศูนย์ ฯ  
นครนายก  วางแผนเตรี ยมความพร้ อมด้ าน
รายละเอียดกิจกรรม แบ่งหน้าที่ โดยมอบหมายให้ 
อาจารย์ ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม และอาจารย์ กุลธิดา 
มีสมบูรณ์ เป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การท ากิจกรรม  
   2) วางแผนเตรียมความพร้อมด้านรายละเอียด
กิจกรรม แบ่งหน้าที่ โดยก าหนดให้ นางธมลวรรณ 
เปรมศรี  เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบ  การจั ดกิ จกรรม 
ระยะเวลา สถานที่ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย 
   3) ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและ
ประเมินผลตามแผนการจัดกิจกรรมที่ก าหนดไว้ 
3. มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งอาจารย์ ประพิมพ์ใจ  
เปี่ยมคุ้ม เป็นที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 4015/2560 
เพื่อให้ค าแนะน าทางด้านประสบการณ์ และด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
   หลักสูตรฯ ปฏิบัติงานตามระบบ ดังนี ้
1. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ศูนย์ฯ นครนายก 
ประชุม เรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษาตาม มคอ.2 
2. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ศูนย์ฯ นครนายก 
จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 3.1.2.2 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 
4015/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา 
ระดับปริญาตรี ภาคปกติ 
รหัส 60 
นย. 3.1.2.3 โครงการก้าว
แรกสู่ มสด. 2560 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
ดังนี ้
     2.1  จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันของนักศึกษา ดังนี้ 
         1) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เน้นกิจกรรม
แ น ะ น า วิ ธี ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ก า ร ด า ร ง ชี วิ ต ใ น
มหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ การบริหารจัดการเวลา   
การสื่อสาร และท างานเป็นทีม เป็นต้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา  
         2) จัดบริการหอพักและกิจกรรมส าหรับ
นักศึกษาหอพักเพื่อส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือกัน 
การสร้างความสัมพันธ์อันดี ความเป็นผู้น าและ      
ผู้ตามที่ดีของ 
         3)  จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
ส าหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อปลูกฝังบุคลิกภาพความ
เป็นครูปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 
         4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมครู โดย
การเข้าฟังบรรยายหลักคุณธรรม และจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิต 
         5) จัดกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน
ส าคัญต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการท างานของหน่วยงาน
ต่างๆที่สอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัย และความ
เป็นสวนดุสิต สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาใน
การได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย 
    2.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานเพื่อเตรียม
ความพรอ้มส าหรับการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี ้
         1) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย 
กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาปฐมวัย รู้จักเด็ก รู้จักครู 
รู้จักสถานศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย โดยการศึกษา
สังเกต ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
         2) การจัดกิจกรรมอบรมเทคโนโลยี เกี่ยวกับ
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การสื่อสารและเรียนรู้เท่าทันสื่อในสังคมยุคใหม่ 
และการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลั ย  เช่ น  การลงทะ เบี ยน เรี ยน        
การตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์    
การสืบค้นข้อมูล การใช้ฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ 
Online 
         3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ส า ห รั บ เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ น ก า ร เ รี ย น
ระดับอุดมศึกษา และเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ 
TOEIC ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยอาจารย์ Hubert 
Ruch 
3. กิจการนักศึกษารายงานผลการประเมินความ  
พึงพอใจต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน
เท่ากับ 0.33 ซึ่งไม่พบข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
    คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ศูนย์ฯ นครนายก 
ประชุมเพื่อพิจารณาระบบการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาใหม่ท าให้มีอัตราการคงอยู่ ร้อยละ 
100 และนักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา สามารถปรับตัวในด้านต่างๆ 
ได้ดังนี ้
     1) ด้านการด าเนินชีวิต นักศึกษาสามารถอยู่
ร่วมกับเพื่อนใหม่ได้อย่างดี ได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากรุ่นพี่และอาจารย์ ส่งผลให้ลดความกังวล
ในเรื่องการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความมั่นใจในการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของศูนย์ฯ 
นครนายกมากขึ้น 
     2) ด้านภาษาอังกฤษนักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 3.1.2.4 รายงาน
ประชุ มหลั กสู ตร  ครั้ งที่ 
8/2560 วาระที่ 3 เสนอให้
ที่ประชุมทราบเรื่อง เรื่อง
รายงานผลการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 60 
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การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง 
     3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษามีความ
พร้อมและความมั่นใจในการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การสื่อสารการสืบค้น และการเรียนรู้ด้วยตนเองใน
ระดับอุดมศึกษา 
     4) ด้านเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย นักศึกษา
มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภาระงานของครู
ปฐมวัย  
    
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     คณะกร รมกา รกิ จ ก า รนั ก ศึ กษ า  ศู น ย์ ฯ 
นครนายก มีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
การจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
     1) ด้านภาษาอังกฤษ จะมีการจัดกิจกรรมที่มี
ความต่อเนื่องตลอดทั้งปีการศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
เกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง จนสามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
     2) ด้านเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย ควร
วางแผนร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ อย่างน้อง ชั้นปีละ 1 
โครงการต่อภาคเรียน 

 
 
 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

3.1 5 คะแนน 4 คะแนน 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา  
  (ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา) 
  อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตอ่ไปนี ้
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
การควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและ 
แนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย :  
1. ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ที่ปรึกษามีการเข้า
พบนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง 
2. มีช่องทางการพบอาจารย์มากกว่า 1 ช่องทาง 
3. นักศึกษาสามารถเข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ใน
ด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
4. อาจารย์ให้ค าปรึกษาและสามารถประสานงานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การแก้ปัญหา 
5. อาจารย์ติดตามผลการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษา 
เพื่อน าผลมาประเมินการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนว 
 
P : ระบบและกลไก 
     ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีดังนี้ 
1. ศูนย์ฯ นครนายก ได้มีการจัดประชุมหลักสูตรฯ 
เพื่อก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 
2560 ก าหนดบทบาทการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารวม
ไปถึงการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งจัดส่ง
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณะ เพื่อแต่งตั้งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา และ จัดท าตารางการเข้าพบ
นักศึกษา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง โดยพิจารณาจาก
อาจารย์ที่ไม่มีภาระงานด้านที่ปรึกษา 
2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการก าหนด
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษา โดยเปิด
โอกาสให้นักศึกษาเข้ารับการให้ค าปรึกษา ในช่วง
เวลาที่ก าหนด และเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

 
นย. 3.2.1.1 ระบบและ
กลไกการดูแลให้ค าปรึกษา 
นย. 3.2.1.2 รายงานการ
ประชุม เรื่องแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษารหัส 60 ครั้งที่
2/2560 วาระที่ 1.4 
นย. 3.2.1.3 คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
นย. 3.2.1.4 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 
4015/2560 เรือ่งแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ รหัส 
60  
นย. 3.2.1.5 ตาราง
ช่วงเวลาให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา  
นย. 3.2.1.6 รายงานการให้
ค าปรึกษาแก่นกัศึกษา 
นย. 3.2.1.7 รายงานความ
พึงพอใจต่อการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
นย. 3.2.1.8 แผนพัฒนา
นักศึกษา  
 

http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_2.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2559/3_2_2.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
http://info-science.dusit.ac.th/qa/evident/2558/3_2_5_STD4Y_development_plan.pdf
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เช่น Line  Facebook และเบอร์โทรติดต่อ เป็นต้น  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ก าหนดห้องในการเข้า
รับค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ได้สะดวก
และเป็นส่วนตัว 
4. อาจารย์ศึกษา ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการให้ค าปรึกษา และรู้จักหน่วยงานหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานในการแก้ปัญหา
เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
5. อาจารย์ติดตามผลการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษา 
เพื่อน าผลมาประเมินการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนว น าไปสู่การปรับปรุงการ
แก้ปัญหาของนักศึกษา 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์จากรายงาน
การปฏิบัติงานของอาจารย ์
7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการประเมินระบบ
และกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงระบบในปีการศึกษา
ถัดไป 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
   หลักสูตรฯ ปฏิบัติงามตามระบบ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ 4015/2560 เรื่องแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ รหัส 60 
มอบหมายให้ อาจารย์ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส 60 ศูนย์
การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาศึกษาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และเข้าพบ
นักศึกษา สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง ตามตารางที่ก าหนด  
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2. อาจารย์ชี้แจงช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดยใช้ 
Line  Facebook และเบอร์โทรติดต่อ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่นักศึกษาในการติดต่อขอรับ
ค าปรึกษา 
3. อาจารย์รับเรื่องจากนักศึกษา แล้วนัดหมาย
ช่วงเวลา และสถานที่  ในการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ได้
สะดวกและเป็นส่วนตัว 
4. อาจารยด์ าเนินการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้  
   4.1 ปัญหาด้านการเรียน เช่น ปัญหาระหว่างการ
ฝึกสอน และภาษาอังกฤษ  
   4.2 ปัญหาด้านหอพัก เช่น การปรับตัวการใช้ชีวิต
ในหอพัก 
   4.3 ปัญหาด้านการท างานหลังเรียนจบ เช่น การ
สอบบรรจุครูคืนถิ่น และแนวทางในการประกอบ
อาชีพ 
   4.4 ปัญหาด้านการศึกษาต่อ เช่น การเตรียมตัว
ในการศึกษาต่อและการเลือกมหาวิทยาลัย 
   4.5 ปัญหาด้านการกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดย
อาจารย์ด าเนินการประสานไปยัง อาจารย์ธมลวรรณ 
เปรมศรี เพื่อด าเนินการแนะน าขั้นตอนการกู้ยืมเพื่อ
การศึกษาอย่างถูกต้อง 
5. อาจารย์ติดตามผลการให้ค าปรึกษาจากนักศึกษา 
พบว่านักศึกษาที่ขอเข้ารับค าปรึกษา มีแนวทางการ
แก้ปัญหาและด าเนินการอย่างถูกต้อง ซึ่งผลความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ในการให้
ค าปรึกษา พบว่า อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาและ
ประสานงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ด าเนินการประเมิน
ระบบและกลไกการควบคุมการดู แลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯด าเนินการประเมิน
ระบบและกลไกการควบคุมการดู แลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนี ้
1. ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
เข้าพบนักศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง แต่พบว่า 
ด้วยภาระงานของอาจารย์ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
ช่วงเวลาที่เข้าพบนักศึกษาจากตารางที่ก าหนด 
2 .  ช่องทางการติดต่อสื่ อสารที่ สะดวกและมี
ประสิทธิภาพที่สุด คือ การโทรติดต่อ รองลงมา คือ 
Line และFacebook  น้อยที่สุด คือ การขอนัดพบ 
ตามล าดับ 
3. นักศึกษามีการเข้ารับค าปรึกษาจากอาจารย์ใน
ด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
4. อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาและประสานงานกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปสู่การแก้ปัญหาได้ แต่พบว่า 
ขั้นตอนในการประสานงานค่อนข้างใช้เวลามาก เช่น 
การติดต่อประสานงานเรื่องหอพัก 
5. อาจารย์มีการติดตามผลการให้ค าปรึกษาจาก
นักศึกษาและประเมินผลการดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนว 
 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
ดังนี ้
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1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีการเพิ่มวันที่สามารถ
เข้าพบนักศึกษา จากเดิม 1 วัน เป็น 2 วัน ต่อ
สัปดาห ์
2. เสนอลดขั้นตอนในการประสานงานกับหอพัก  
โดยให้อาจารย์สามารถติดต่อกับผู้ดูแลหอพัก
โดยตรง 
 

การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที ่21 
 

เป้าหมาย : 
1. นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา 
(ตาม มคอ.2) 
3. นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (SDU 
Spirit) 
4. นักศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
(TQF) 
5. นักศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 
P : ระบบและกลไก 
     หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
1. หลักสูตรฯ ประชุม เพื่อเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กิจการนักศึกษา ให้แก่ คณะครุศาสตร์พิจารณา
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ 
2.  คณะกรรมการกิจการนักศึกษาวางแผนการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับ การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2560 
4.  ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนด 
5.  ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการพัฒนา

นย. 3.2.2.1 แผนพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู
ให้แก่นักศกึษา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
นย. 3.2.2.2 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2560 
วาระที่ 4 เรื่องการเตรียม
จัดท าโครงการ/กิจกรรม
แผนปฏิบัติงาน 
นย. 3.2.2.3 รายงาน
โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้อง 
ปีการศึกษา 2560 
นย. 3.2.2.4 รายงาน 
โครงการการเล่นตามรอย
พระยุคลบาท เพื่อส่งเสริม
ทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย   
 นย. 3.2.2.5 รายงาน
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ลปวัฒนธรรมและภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- กิจกรรมสื่อผ้าไทย
พวน 

- กิจกรรมพิธีไหว้คร ู
- กิจกรรมลอยกระทง 
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ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
     คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้ด าเนินการ
ตามระบบและกลไกของการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ดังนี ้
1.  ศูนย์ฯ นครนายก เสนออาจารย์ประพิมพ์ใจ 
เปี่ยมคุ้ม คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ศูนย์ฯ 
นครนายก ให้คณะครุศาสตร์พิจารณาแต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินการตามค าสั่ง คณะครุศาสร์ที่ 
291/2560 เรื่อง คณะกรรมการบริหารกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นครู มอบหมายให้ เป็นผู้ดูแล และ
ควบคุมการด าเนินการ โครงการ กิจกรรม ให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2560  
2.   อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ร่วมกับ
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา เรื่องการเตรียม
จัดท าโครงการ/กิจกรรม แผนปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ตามแผนพัฒนาคุณลักษณะทาง
วิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา และคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
3.  อ าจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบกิ จก รรม /โ ค ร งกา ร
ด าเนินการขออนุมัติโครงการ และจัดกิจกรรมตาม
แผนที่ได้วางไว้ ดังนี ้
   3.1 โครงการส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ได้แก่ 
       3.1.1 โครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับครูปฐมวัย โดยมีกิจกรรมดังน้ี 
     - กิ จ ก ร ร ม อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 
     - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ/
เทคโนโลยีส าหรับครูปฐมวัย 

- กิจกรรมสงกรานต์ 
น ย .  3.2.2.6 ร า ย ง า น
โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นั ก ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สู่ครู
มืออาชีพในอนาคต ปี4 
และ ปี 5 
 นย. 3.2.2.7 รายงาน 
โครงการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่  21 ส าหรับครู
ปฐมวัย 
นย. 3.2.2.8 รายงาน
โครงการโครงการก้าวแรกสู่ 
มสด. 
นย. 3.2.2.9 รายงานการ
ประชุม เรื่องรายงานผล
ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อกิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นครู ครั้งที ่11/2560 
วาระที ่5.1 
นย. 3.2.2.10 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
ตามค าสั่ง คณะครุศาสร์ที่ 
291/2560 เรื่อง 
คณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมส่งเสรมิความเป็น
คร ู
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     - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพี่สอนน้องสูความ
เป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ 
     - กิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงานส่งเสริม
ทักษะความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ 
       3 . 1 . 2  โ ค ร งก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า งท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น         
        - กิจกรรมพิธีไหว้คร ู
         - กิจกรรมลอยกระทง     
        - กิจกรรมวันสงกรานต ์
   3.2 โครงการส าหรับนักศึกษาแต่ละช้ันป ี 
    ชั้นปีที่ 1 โครงการก้าวแรกสู่ มสด. 
    ชั้นปีที่ 2 โครงการสานสัมพันธ์พ่ีกับน้อง 
    ชั้นปีที่ 3 โครงการการเล่นตามรอยพระยุคลบาท  
    ชั้นปีที่ 4 โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
        - กิจกรรมสื่อผ้าไทยพวน 
    ชั้นปีที่ 4-5 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ครูมืออาชีพใน
อนาคต     
4. หลักสูตรฯ ติดตามและประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
    หลักสูตรฯ ประเมินระบบกลไกและกระบวนการ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า กิจกรรม
ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ครอบคลุมคุณลักษณะความเป็นครูของนักศึกษา 
(ตาม มคอ.2) คุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (SDU 
Spirit) คุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) 
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คุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู แต่กิจกรรม
พัฒนาภาษาอังกฤษยังขาดความต่อเนื่องท าให้
นักศึกษายังขาดทักษะในการสื่อสาร 
  
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     หลักสูตรฯ มีแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรม
พัฒนาภาษาอังกฤษ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใช้
โปรแกรม English Discovery และส่งเสริมการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร
ภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชา 
 

การจัดสวสัดิการนักศึกษา/
บริการนักศึกษามีมาตรฐาน 
 

เป้าหมาย :  
1. มีการจัดสวัสดิการนักศึกษา/บริการนักศึกษา
อย่างเพียงพอ 
2. มีการจัดสวัสดิการนักศึกษา/บริการนักศึกษา
อย่างมีมาตรฐาน 
 
P : ระบบและกลไก 
     หลักสูตรฯ ได้จัดท าระบบและกลไกการจัด
สวัสดิการนักศึกษา/บริการนักศึกษามีมาตรฐาน 
ดังนี ้
1. ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติให้บริการสวัสดิการ 
/บริการนักศึกษามีมาตรฐาน 
2. ก าหนดคณะกรรมการท างานเพื่อรับผิดชอบ
เกี่ยวกับบริการสวัสดิการ  
3. ด าเนินการส ารวจความต้องการบริการสวัสดิการ 
ด าเนินการให้บริการสวัสดิการตามแนวทางที่ก าหนด  
4. ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
     การด าเนินการงานสวัสดิการนักศึกษา และ
บริ ก า รนั กศึ กษา ให้ มี ม าตรฐาน  หลั กสู ต รมี

นย. 3.2.3.1 คู่มือนักศึกษา 
นย. 3.2.3.2 รายงานการ
ประชุมเรื่อง รายงานผล
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดสวัสดิการ
นักศึกษา ครั้งที่ 11/2560 
วาระที่ 5.2 
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กระบวนการ ดังนี ้
1. หลักสูตรฯ มอบหมายให้กิจการนักศึกษาประสาน
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับรายละเอียด
ด้านงานสวัสดิการต่างๆ โดยมีการด าเนินการจัด
สวัสดิการต่างๆ ดังนี ้
       1) งานด้านให้บริการนักศึกษาทางด้าน
อุบัติเหตุโดยจะด าเนินการด้านเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนทางด้านเอกสารกับทางบริษัทประกัน        
        2) การท าผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับ
ราชการทหารให้กับนักศึกษาที่อายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์และงานวิชาทหาร 
        3) งานพยาบาล ให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น แก่บุคลากรและนักศึกษา กรณีเจ็บป่วย
หรือประสบอุบัติเหตุจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการ
แพทย์เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล โดยเตรียมยา
และเวชภัณฑ์ในห้องพยาบาลให้เพียงพอ และจัดให้
มีพยาบาลวิชาชีพมาท าการปฐมพยาบาลทุกวัน และ
ในกรณีฉุกเฉินสามารถน านักศึกษาส่งโรงพยาบาลได้
ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาท ี 
        4) งานกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะ เพื่อให้ค าแนะน าและ
ติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง 
        5) งานหอพัก ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีหอพัก
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก โดยมีหน่วยงานที่ดูแลในส่วนของงาน
หอพักให้มีมาตรฐาน สะอาด มีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกครบครัน และมีความปลอดภัยในระดับ
มาตรฐานสากล 
2. ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน
ในหลักสูตรฯทราบถึงรายละเอียดด้านงานสวัสดิการ
ต่างๆ 
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3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ
นักศึกษา/บริการนักศึกษา ในด้านมีความเพียงพอ 
และมีมาตรฐาน 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯ มีการประเมินระบบกลไกและ
กระบวนการ การจัดสวัสดิการนักศึกษา/บริการ
นักศึกษา ดังนี้  
1. นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ และสามารถ
ด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางด้าน
เอกสารกับทางบริษัทประกันได ้     
2. จากปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาชายท าการยืน
เรื่องขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
ไดเ้สร็จ 
3. นักศึกษาได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น กรณี
เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ มีการจัดเตรียมยาและ
เวชภัณฑ์ในห้องพยาบาลให้เพียงพอ และในกรณี
ฉุกเฉินสามารถน านักศึกษาส่งโรงพยาบาลได้ภายใน
เวลาไม่เกิน 5 นาที  
4. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ได้รับบริการ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะ เพื่อให้ค าแนะน าและ
ติดตามเอกสาร แต่นักศึกษาได้รับการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องกองทุนกู้ยืมไม่ทั่วถึง จึงท าให้
เอกสารประกอบการกู้ยืมไม่สมบูรณ์และส่งล่าช้า อีก
ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษายังขาดความเข้าใจในเรื่อง
เอกสารที่ใช้ในการกู้ยืม  
5. ศูนย์ฯ นครนายก มีหอพักที่เพียงพอส าหรับ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยมีหน่วยงานที่ดูแลในส่วน
ของงานหอพักให้มีมาตรฐาน สะอาด มีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกครบครัน และมีความปลอดภัย
ในระดับมาตรฐานสากล แต่ในส่วนการประสานงาน
กับผู้ดูแลหอพักค่อนข้างมีขั้นตอนมาก และมีความ
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ล่าช้าในการแก้ปัญหาต่างๆในหอพัก 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    1. ควรมีปรับปรุงในเรื่องการประชาสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืม โดยควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
และมีการจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดให้แก่
นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในเรื่องการจัดเตรียมและการจัดส่งหลักฐานให้
มีความสมบูรณ ์
    2. ควรให้อาจารย์ปรึกษาสามารถด าเนินการ
ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลหอพัก เกี่ยวกับปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในหอพัก ได้โดยตรง 
 

การสื่อสารใหข้้อมูลเกี่ยวกับ
การรับสมัครนักศึกษา              
การลงทะเบียนเรียน             
การจัดการเรียนการสอน 
การแจ้งผลการเรียน และ
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

เป้าหมาย : 
1. มีช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
สมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน และการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต 
2. นักศึกษาได้รับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
สมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน และการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิตที่ถูกต้องครบถ้วน 
 
P : ระบบและกลไก 
     หลักสูตรฯ ได้ก าหนดระบบและกลไกการ
สื่อสารให้ข้อมูลแก่นักศึกษา ดังนี ้
1. ก าหนดแนวทางในการด าเนินการสื่อสารให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
การจัดการเรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน และ
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
2. ก าหนดคณะกรรมการท างานเพื่อรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการ

นย. 3.2.4.1 คู่มือนักศึกษา  
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สอน การแจ้งผลการเรียน และการขึ้นทะเบียน
บัณฑิต 
3. ด าเนินการปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด  
4. ประเมินและสรุปผลการด าเนินการ 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
     หลักสูตรฯ ได้ด า เนินการสื่อสารให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
การจัดการเรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน และ
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดังนี้  
1. หลักสูตรฯประชุม เพื่อสรุปแนวทางการสื่อสาร 
และรายละเอียดของการรับสมัครนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการสอน การแจ้ง
ผลการเรียน และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต  
2. หลักสูตรฯ มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการของ
หลักสูตร อาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ และนายจักร
พันธ์ อบอวล เป็นผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์
รายละเอียด การลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียน
การสอน การแจ้งผลการเรียน และการขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ในช่องทางการสื่อสารของหลักสูตร ดังนี้ 
Facebook , Website และ  Line โดยมี นางสาว
ชุติ ส า  นาคสั มฤทธิ์  เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในการ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียด ของการรับสมัคร
นักศึกษา ในช่องทางการสื่อสารของหลักสูตร ดังนี้ 
Facebook , Website , ป้ายประชาสัมพันธ์ และ 
การแนะแนวการศึกษา  
3. หลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการสอน การแจ้ง
ผลการเรียน และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
 
 



 56 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
C : การประเมินกระบวนการ 
    หลักสูตรฯ มีการประเมินระบบกลไกและ
กระบวนการ การสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับ
สมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน และการขึ้น
ทะเบียนบัณฑิต ดังนี้  
1. มีช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูล ที่สะดวก รวดเร็ว 
และมีความหลากหลาย เกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการ
สอน การแจ้งผลการเรียน และการขึ้นทะเบียน
บัณฑิต  
2. นักเรียน/นักศึกษาได้รับการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การ
จัดการเรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน และการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ซึ่งสามารถให้ข้อมูลได้อย่าง
ละเอียด ครบถ้วน และถูกต้อง 
   แต่จากผลการประเมินระบบการสื่อสาร ยังมี
นักศึกษาบางส่วนยังขาดความสนใจในการติดตาม
ข่าวสาร การตีความ และความเข้าใจที่ผิดพลาด ท า
ให้การรับข่าวสารมีความคลาดเคลื่อน  
      
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    หลักสูตรฯ ควรด าเนินการปรับปรุง  โดยให้
ผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข่าวสารและ
รายละเอียดให้แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้มีความ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และขอความร่วมมือ
อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้สื่อสารข้อมูลแก่นักศึกษา
โดยตรง  
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แผนการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 

 

ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 โครงการก้าวแรกสู่มสด. 
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพและความ
ศรัทธาในวิชาชีพครูเพ่ือให้ก้าว
ทันสู่การเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 พร้อมทั้งปลูกฝังความเป็น
สวนดุสิตที่ต้องมีคุณธรรมน า
ความรู ้มีบุคลิกภาพที่ดีและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาทักษะความ
เป็นครู, เข้าค่ายธรรมะ และ
รู้จักสถาบันของตนตลอด
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

1. มีทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม มีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และสื่อสารทางการ

ศึกษาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถ

วิเคราะห์สรุปความคิด

รวบยอดข้อมูลข่าวสาร

จากเด็กปฐมวัย 

2. มีบุคลิกภาพที่ดีตาม
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. มีบุคลิกภาพดี มี

ความเป็นระเบียบ และ

ประพฤติตนเหมาะสม

ตามแบบอย่างคนสวน

ดุสิต  

2. มีสัมมาคารวะ และ

นอบน้อมถ่อมตน  

3. แสดงความเป็นผู้น า

ได้อย่างเหมาะสมในทุก

สถานการณ์  

4. เสียสละ เอือ้อาทร 

ใส่ใจและห่วงใยเพื่อน

ร่วมงาน และบุคคลอื่น  

5. มีความรัก ความ

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหวา่งบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

เข้าใจ เชื่อมั่นและ

ศรัทธาในมหาวิทยาลัย 

ไม่กระท าการใด อัน

น ามาซึ่งความเสื่อมเสีย

ต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย  

 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

2. 2 โครงการสานสัมพันธ์พ่ีกับน้อง 
นักศึกษาได้ท ากิจกรรมร่วมกนั
ท าให้เกิดความรัก ความ
ใกล้ชิดผูกพันระหว่างรุ่นพ่ีกับ
รุ่นน้อง  และในหมู่คณะ แล้ว
ยังสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น
ได ้อีกทั้งยังปูพื้นฐานความรู้ 
ฝึกความอดทน ส าหรับการ
ก้าวสู่การเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้

1. มีบุคลิกภาพที่ดีตาม
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. มีบุคลิกภาพดี มี

ความเป็นระเบียบ และ

ประพฤติตนเหมาะสม

ตามแบบอย่างคนสวน

ดุสิต  

2. มีสัมมาคารวะ และ

นอบน้อมถ่อมตน  

3. ด ารงตนอย่างมี

ศักดิ์ศรี และมคีุณค่าทั้ง

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 
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ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

อย่างสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ
และเป็นการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีวิ่งขึ้น
เขื่อนขุนด่านปราการชล  
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ปลูกฝังให้นักศึกษามี
ความรักในสถาบันของตนเอง
มีจิตสาธารณะ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว 

ต่อสังคมภายใน

มหาวิทยาลัย และสังคม

ภายนอก  

4. แสดงความเป็นผู้น า

ได้อย่างเหมาะสมในทุก

สถานการณ์  

3. 3 โครงการการเล่นตามรอยพระ
ยุคลบาท เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติใน
หน้าที่ของครู และเรียนรู้การ
ท างานร่วมกันกับบุคลากรใน
สถานศึกษาที่ไปจัดโครงการ 

1. มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง 
2. มีทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารทางการ
ศึกษาได้อย่างมี

1. มีบุคลิกภาพดี มี

ความเป็นระเบียบ และ

ประพฤติตนเหมาะสม

ตามแบบอย่างคนสวน

ดุสิต  

2. มีสัมมาคารวะ และ

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
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ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม 
และจะช่วยเพิ่มพูนความรู้  
ประสบการณ์และเป็นการ
เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
การจัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยให้กับนักศึกษา 

ประสิทธิภาพ สามารถ
วิเคราะห์สรุปความคิด
รวบยอดข้อมูลข่าวสาร
จากเด็กปฐมวัย 
3. มีบุคลิกภาพที่ดีตาม
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
4. ความเป็นนานาชาติ 

นอบน้อมถ่อมตน  

3. ด ารงตนอย่างมี

ศักดิ์ศรี และมคีุณค่าทั้ง

ต่อสังคมภายใน

มหาวิทยาลัย และสังคม

ภายนอก  

4. แสดงความเป็นผู้น า

ได้อย่างเหมาะสมในทุก

สถานการณ์  

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้

4. 4 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สู่ครู
มืออาชีพในอนาคต 
   เป็นโครงการที่ฝึกนักศึกษา
ให้มีภาวะผู้น า ทักษะชีวิตและ
เสริมสร้างสมรรถนะสากลบน
พื้นฐานความเป็นไทย และ

1.มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง 
2.มีทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารทางการ
ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ

1. มีบุคลิกภาพดี มี
ความเป็นระเบียบ และ
ประพฤติตนเหมาะสม
ตามแบบอย่างคนสวน
ดุสิต  
2. มีสมัมาคารวะ และ
นอบน้อมถ่อมตน  
3. ด ารงตนอย่างมี

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

พัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม
น าความรู้มีบุคลิกภาพดีมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ 
SDU SPIRIT ประกอบไปด้วย 
1. มีบุคลิกภาพดี มีความเป็น
ระเบียบ และประพฤติตน
เหมาะสมตามแบบอย่างคน
สวนดุสิต 2. มีสัมมาคารวะ 
และนอบน้อมถ่อมตน 3. 
ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี และมี
คุณค่าทั้งต่อสังคมภายใน
มหาวิทยาลัย และสังคม
ภายนอก 4. ท างานทุกอย่าง 
ด้วยความประณีต มีมาตรฐาน
และรู้จริงในสิ่งที่ท า 5. แสดง
ความเป็นผู้น าได้อย่าง
เหมาะสมในทุกสถานการณ์ 6. 
เสียสละ เอื้ออาทร ใสใ่จและ

วิเคราะห์สรุปความคิด
รวบยอดข้อมูลข่าวสาร
จากเด็กปฐมวัย 
3.มีบุคลิกภาพที่ดีตาม
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ศักดิ์ศรี และมคีุณค่าทั้ง
ต่อสังคมภายใน
มหาวิทยาลัย และสังคม
ภายนอก  
4. ท างานทุกอย่าง ด้วย
ความประณีต มี
มาตรฐานและรู้จริงในสิ่ง
ที่ท า  
5. แสดงความเป็นผู้น า
ได้อย่างเหมาะสมในทุก
สถานการณ์  
6. เสียสละ เอือ้อาทร 
ใส่ใจและห่วงใยเพื่อน
ร่วมงาน และบุคคลอื่น 
7. แสดงความเป็นสวน
ดุสิตให้ปรากฏต่อ
สาธารณะทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ห่วงใยเพื่อนร่วมงาน และ
บุคคลอื่น 7. มีความรัก ความ
เข้าใจ เชื่อมั่นและศรัทธาใน
มหาวิทยาลัย ไม่กระท าการใด 
อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อ
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
8. มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ตามภาระหน้าที่แห่งตนเต็ม
ศักยภาพมุ่งมั่น ทุ่มเท และ
ร่วมแรงร่วมใจ เป็นหนึ่งเดียว 
9. แสดงความเป็นสวนดุสิตให้
ปรากฏต่อสาธารณะทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยจน
เป็นที่ประจักษ์ 

จนเป็นที่ประจักษ์ 

5. 4 โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง 
2. มีบุคลิกภาพที่ดีตาม

1. มีบุคลิกภาพดี มี
ความเป็นระเบียบ และ
ประพฤติตนเหมาะสม

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้
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ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

     - โครงการสื่อผ้าไทยพวน 
          นักศึกษาได้ไปศึกษา
ขั้นตอนการทอผ้าไทยพวน ที่
ศูนย์ภูมิปัญญามนุษย์ วัดปทุม
วงษาวาส  เพื่อน ามาออกแบบ
ประดิษฐ์เป็นสื่อการสอน และ
ได้ลงไปทดลองใช้จริงกับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษาและ     
นักศึกษาน าเสนอผลการใช้สื่อ 

เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

ตามแบบอย่างคนสวน
ดุสิต  
2. มีสัมมาคารวะ และ
นอบน้อมถ่อมตน  
3. ท างานทุกอย่าง ด้วย
ความประณีต มี
มาตรฐานและรู้จริงในสิ่ง
ที่ท า  
4. มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตาม
ภาระหน้าที่แห่งตนเต็ม
ศักยภาพมุ่งมั่น ทุ่มเท 
และร่วมแรงร่วมใจ เป็น
หนึ่งเดียว  
5. แสดงความเป็นสวน
ดุสิตให้ปรากฏต่อ
สาธารณะทั้งภายในและ

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ภายนอกมหาวิทยาลัย
จนเป็นที่ประจักษ์ 

6. 1–4 โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
     - พิธีไหว้คร ู
     อาจารย์ บคุลากร และ
นักศึกษา ได้มสี่วนร่วมในการ
เข้าพิธีไหว้ครู และร่วมระลึก
ถึงพระคุณของคุณคร ู
 

1. มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง 
2. มีบุคลิกภาพที่ดีตาม
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. มีบุคลิกภาพดี มี
ความเป็นระเบียบ และ
ประพฤติตนเหมาะสม
ตามแบบอย่างคนสวน
ดุสิต  
2. มีสมัมาคารวะ และ
นอบน้อมถ่อมตน  
3. ด ารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรี และมคีุณค่าทั้ง
ต่อสังคมภายใน
มหาวิทยาลัย และสังคม
ภายนอก  
4. ท างานทุกอย่าง ด้วย
ความประณีต มี
มาตรฐานและรู้จริงในสิ่ง

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ที่ท า  
5. แสดงความเป็นผู้น า
ได้อย่างเหมาะสมในทุก
สถานการณ์  
6. เสียสละ เอือ้อาทร 
ใส่ใจและห่วงใยเพื่อน
ร่วมงาน และบุคคลอื่น 
7. แสดงความเป็นสวน
ดุสิตให้ปรากฏต่อ
สาธารณะทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จนเป็นที่ประจักษ์ 

7. 1–4 โครงการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู
ปฐมวัย 
     - กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ภาษาอังกฤษส าหรับครู

1. มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง 
2. มีทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารทางการ

1. ท างานทุกอย่าง ด้วย
ความประณีต มี
มาตรฐานและรู้จริงในสิ่ง
ที่ท า  
2. แสดงความเป็นผู้น า
ได้อย่างเหมาะสมในทุก

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
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ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ปฐมวัย 
     - กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสื่อ/
เทคโนโลยีส าหรับครูปฐมวัย 
     - กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการพี่สอนน้องสูความ
เป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ 
- กิจกรรมจัดนทิรรศการ
แสดงผลงานสง่เสริมทักษะ
ความเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพ 
 
นักศึกษาผ่านกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นครูปฐมวัย
และพัฒนาภาวะผู้น า การ
ท างานร่วมกับผู้อื่นใน
สถานศึกษา พร้อมทั้ง
คุณธรรมและความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน 

ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
วิเคราะห์สรุปความคิด
รวบยอดข้อมูลข่าวสาร
จากเด็กปฐมวัย 
3. มีบุคลิกภาพที่ดีตาม
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
4. ความเป็นนานาชาติ 

สถานการณ์  
3. เสียสละ เอือ้อาทร 
ใส่ใจและห่วงใยเพื่อน
ร่วมงาน และบุคคลอื่น  
4. มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตาม
ภาระหน้าที่แห่งตนเต็ม
ศักยภาพมุ่งมั่น ทุ่มเท 
และร่วมแรงร่วมใจ เป็น
หนึ่งเดียว  

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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ที ่
ชั้น
ปี 

กิจกรรม 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา 

(มคอ.2) 

SDU 
Spirit 

TQF 

มาตรฐานวชิาชีพคร ู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. 5 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สู่ครู
มืออาชีพในอนาคต 
 
นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติการ
สอน ณ สถานศึกษาในพื้นที่ 
สร้างความสัมพันธ์ เรียนรู้การ
ท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษา และพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและ
ผู้เรียนผ่านประสบการณ์จริง 
ก่อให้เกิดความศรัทธาต่อ
ตนเองและวิชาชีพ 

1.มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริง 
2.มีทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรม มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารทางการ
ศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถ
วิเคราะห์สรุปความคิด
รวบยอดข้อมูลข่าวสาร
จากเด็กปฐมวัย 
3.มีบุคลิกภาพที่ดีตาม
เอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

1. มีบุคลิกภาพดี มี
ความเป็นระเบียบ และ
ประพฤติตนเหมาะสม
ตามแบบอย่างคนสวน
ดุสิต  
2. มีสมัมาคารวะ และ
นอบน้อมถ่อมตน  
3. ด ารงตนอย่างมี
ศักดิ์ศรี และมคีุณค่าทั้ง
ต่อสังคมภายใน
มหาวิทยาลัย และสังคม
ภายนอก  
4. ท างานทุกอย่าง ด้วย
ความประณีต มี
มาตรฐานและรู้จริงในสิ่ง
ที่ท า  
5. แสดงความเป็นผู้น า
ได้อย่างเหมาะสมในทุก

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์ตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
จัดการเรียนรู ้
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สถานการณ์  
6. เสียสละ เอือ้อาทร 
ใส่ใจและห่วงใยเพื่อน
ร่วมงาน และบุคคลอื่น 
7. แสดงความเป็นสวน
ดุสิตให้ปรากฏต่อ
สาธารณะทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
จนเป็นที่ประจักษ์ 

  

การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
3.2 4 คะแนน 4 คะแนน 
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3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
(ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนกัศึกษา) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
ประเด็นการประเมิน 
อัตราการคงอยู่  
 
จ านวนนกัศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา ศูนย์การศกึษานอกที่ตั้งนครนายก 

ปีการศึกษาที่รบัเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจรงิ) ในแต่ละปกีารศึกษา 
ช้ัน 

ปีที่ 1 
ช้ัน 

ปีที่ 2 
ช้ัน 

ปีที่ 3 
ช้ัน 

ปีที่ 4 
ช้ัน 

ปีที่ 5 
ช้ัน 

ปีที่ 6 
ลาออก/

คัดชื่อออก 
เสียชีวิต ฯ/ 

ย้าย 
อัตรา 

การคงอยู่ 
2556 83 71 71 70 69    83.13 
2557 97 78 78 77     79.38 
2558 71 60 60      84.50 
2559 66 52       78.78 
2560 15        100 

* หมายเหตุ ไม่นบัรวมกรณกีารเสียชีวิต และการย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
      1) ปัญหาทางการเงินของครอบครัวไม่สามารถสนับสนุนเงินทุนการศึกษาได ้
      2) นักศึกษาย้ายตามผู้ปกครองไปยังต่างจงัหวัด 
      3) ความต้องการของนักศึกษาท่ีพบภายหลังเมื่อผ่านการศึกษาแลว้ 1 ภาคเรียนพบว่าการเรียนในหลกัสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตน 
 
 

การส าเร็จการศึกษา 
1) จ านวนนักศกึษาที่ส าเร็จการศึกษา  
 

ปีการศึกษาที่รบัเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา 2560 2561 2562 2563 

2556 

จ านวนรับเข้า 83    
จ านวนจบในรุ่น 65    
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

      
      ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 
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ประเด็นการประเมิน 
- ความพึงพอใจ   

ประเด็นการประเมิน 

ผลด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 4.25 4.37 4.68 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือกนักศึกษา 4.26 4.40 4.63 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 4.23 4.42 4.68 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 4.21 4.07 4.43 
5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 4.38 4.18 4.52 
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล 4.13 4.13 4.48 
7. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้
พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

4.01 4.24 4.57 

8. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 21 38 70 
9. จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ 21 38 70 

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.21 4.26 4.57 
 

- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     จากผลการประเมินความพงึพอใจต่อการบริหารหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษามีข้อรอ้งเรียนในด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งเกี่ยวกับสัญญาณ Internet ที่มีมาปัญหาในการเข้าถึงและการใชง้าน เพื่อสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ หลักสูตรจงึด าเนินการประสานงาน ไปยังส านักวิทยบริการ เพื่อด าเนินการแก้ไข โดยส านักวิทยบริการได้เพิ่มจุด
ให้บริการสัญญาณ Wifi ตามจุดต่างๆ รอบศูนย์ฯ จงึส่งผลใหค้วามพึงพอใจในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปกีารศึกษา 
2560 สูงขึ้น 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
3.3 5 คะแนน 4 คะแนน 
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3.5 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
   

ข้อมูลพื้นฐาน 
บัณฑิตรุ่นที่จบปีการศึกษา 

หลักฐานอ้างองิ 
2558 2559 

1. จ านวนบัณฑติทั้งหมด 19 38 นย.3.5.1 รายชือ่บัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2560 
นย.3.5.2 สรุปกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (TQF) ประจ าปี
การศึกษา 2560 
นย.3.5.3 รายงานความพึง
พอใจคุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ปี
การศึกษา 2560 

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

16 29 

3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

84.21 76.32 

4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 

1,559 2,910 

5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่
มี ต่ อผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

4.43 4.56 

หมายเหตุ :จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบณัฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
2.1 5 คะแนน 4.56  คะแนน 
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3.6 การไดง้านท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเรจ็การศึกษา  
ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ป ี(ปริญญาตรี) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
บัณฑิตรุ่นรับเข้าปีการศึกษา 2555 จบปีการศกึษา 2559 วันที่ส ารวจ 28 มีนาคม 2561  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด 
บัณฑิตรุ่นที่จบปีการศึกษา 

หลักฐานอ้างองิ 
2558 2559 

1. จ านวนบัณฑติทั้งหมด คน 19 38 นย.3.6.1 รายชือ่บัณฑิต
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2559  
นย.3.6.2 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 9/2560 
วาระที่ 5.1 เรื่อง รายงาน
ผลภาวการณ์มีงานท า
ของบัณฑิต 
 

2. จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจ คน 16 29 
3. จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหลงัส าเร็จการศกึษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไม่ตรงสาขาที่เรยีน 

คน 
 
 
 

12 23 

4. จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 3 4 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา 

คน - - 

6. จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ คน 1 2 
7. จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท คน - - 
8. จ านวนบัณฑติที่เกณฑ์ทหาร คน - - 
9. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 93.75 93.10 

10 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

บาท 12,415 13,675 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใ้ช้บณัฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบณัฑติที่ส าเรจ็การศึกษา 
 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
- 

 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

2.2 ร้อยละ 93.10 4.66 คะแนน 
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หมวดที่ 4 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

 
4.1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ศูนย์ฯ นครนายก) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M IM W P PD NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครู)                   
1022201 การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

ชั้นปีที่ 2 รหัส 59 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

อ.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา 0 6 24 15 7 - - - - - - - - - - 52 52 

1052202 จิตวิทยาพัฒนาการและ
จิตวิทยาการศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 รหัส 59 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

อ.จิราภรณ์ ยกอินทร ์ 0 6 38 7 1  - - - - - - - - - 52 52 

1082105 การศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 2 รหัส 59 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม 3 15 26 6 2 - - - - - - - - - - 52 52 

1023307การออกแบบและการ
จัดการเรียนรู้ 

ชั้นปีที่  3 รหัส 58 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

อ.รวี ศิริปริชยากร 2 4 12 17 24 0 1 - - - - - - - - 60 60 

1044402การวิจัยทางการศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 
ภาคเรียนที1่/ 2560 

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
 

14 32 25 6 - - - -  - - - - - - 77 77 

1005809การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 

ชั้นปีที่ 5 รหัส 56 
ภาคเรียนที1่/ 2560 

อ.มุฑิดา ทาค าเสน 
อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 

- - - - - - - - - - - - 51 19 1 71 70 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพเอกบังคับ)                   
1072203 การพัฒนาหลักสูตร ชั้นปีที่  2 รหัส 59 อ.ชัชรี สุนทราภัย 3 9 23 13 4 - - - - - - - - - - 52 52 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M IM W P PD NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

สถานศึกษา ภาคเรียนที1่ / 2560 
1072404 สุนทรียศึกษากับการ
พัฒนาทักษะทางอารมณ์ 

ชั้นปีที่  2 รหัส 59 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 0 7 44 1 - - - - - - - - - - - 52 52 

1073205การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้

ชั้นปีที่  3 รหัส 58 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

อ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส 
อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์ 

2 9 32 12 4 1 - - - - - - - - - 60 60 

1073306วิทยาศาสตร์และการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้

ชั้นปีที่  3 รหัส 58 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์ 2 8 17 15 18 - - - - - - - - - - 60 60 

1073307 ภาษาและการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้

ชั้นปีที่  3 รหัส 58 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

อ.นิศารัตน์ อิสระมโนรส 
 

0 8 41 6 5 - - - - - - - - - - 60 60 

1074308 ทักษะทางสังคมและการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

ชั้นปีที่  3 รหัส 58 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 
อ.จิราภรณ์ ยกอินทร ์

0 5 41 10 4 - - - - - - - - - - 60 60 

1074904 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 
ภาคเรียนที1่/ 2560 

อ.พรพิมล อ่อนน้อม 12 35 18 12 - - - - - - - - - - - 77 77 

1074301กิจกรรมพัฒนาทักษะทาง
กายภาพและการจัด 

ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 
ภาคเรียนที1่/ 2560 

ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม 5 23 44 3 2 - - - - - - - - - - 77 77 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพเอกเลือก)                   

1074310 สื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 
ภาคเรียนที1่/ 2560 

อ.พรพิมล นามวงศ์ 
ผศ.ดร.ฉัตรชัย บุษบงค ์

8 18 28 15 8 - - - - - - - - - - 77 77 

1073309 การจัดการศึกษาให้กับ
เด็กในบริบทพหุวัฒนธรรม 

ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 
ภาคเรียนที1่/ 2560 

อ.จุฬินฑิพา นพคุณ 20 33 16 3 5 - - - - - - - - - - 77 77 

1074303 พฤติกรรมเด็กและการ
พัฒนา(เอก/เลือก) 

ชั้นปีที่ 4 รหัส 57 
ภาคเรียนที1่/ 2560 

อ.วันเพ็ญ บุตรพรหม 5 21 23 15 11 - 2 - - - - - - - - 77 77 

หมวดวิชาเฉพาะ (หมวดวิชาเลือกเสร)ี                   

1073208 การอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่  3 รหัส 58 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

อ.ศศนันท์ บุญยะวนิช 0 6 24 23 7 - - - - - - - - - - 60 60 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ศูนย์ฯ นครนายก) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา อาจารย์ผูส้อน 
การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M IM W P PD NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครู)                   
1011110ปรัชญาการศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 

ภาคเรียนที1่ / 2560 
ดร.กานดา ธีระทองค า 1 4 10 - - - - - - - - - - - - 15 15 

1011109คุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณและความเป็นคร ู

ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

รศ.อุดม พรประเสริฐ 1 4 10 - - - - - - - - - - - - 15 15 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพเอกบังคับ)                   
1071103 การศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 

ภาคเรียนที1่ / 2560 
อ.ชัชรี สุนทราภัย 1 3 11 - - - - - - - - - - - - 15 

15 

1071106 พัฒนาการเด็กวัยทารก
และวัยเตาะแตะ 

ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 
ภาคเรียนที1่ / 2560 

อ.รวี ศิริปริชยากร 1 3 3 6 2 - - - - - - - - - - 15 
15 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ศูนย์ฯ นครนายก) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) เปิดสอนทั้งหมดดังนี ้

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M IM W P PD NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครู)                   
1005809การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

ชั้นปีที่ 5รหัส 56 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

นักศึกษารหัส 56 - - - - - - - - 1 - - - 39 29 - 69 68 

1004803เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 4รหัส 57 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

นักศึกษารหัส 57 - - - - - - - - - - - - 64 13 - 77 77 

1012203การจัดการชั้นเรียนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ 

ชั้นปีที่ 2รหัส 59 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

ประพิมพ์ใจ   เปี่ยมคุ้ม 
 

7 16 29 - - - - - - - - - - - - 52 52 

1042105การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

ชั้นปีที่ 2รหัส 59 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.ขวัญใจ   จริยาทัศน์กร 10 27 12 3 - 
 

- - - - - - - - - - 52 52 

1062301การบริหารการศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ชั้นปีที่ 2รหัส 59 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

กานดา   ธีระทองค า 
 

3 13 36 - - - - - - - - - - - - 52 52 

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอกบังคับ                   
1074202สุขอนามัยความ
ปลอดภัยและโภชนาการ 

ชั้นปีที่ 4รหัส 57 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.ปรตา   หวังดุล - 13 43 16 5 - - - - - - - - - - 77 77 

1074905การวิจัยในชั้นเรียน ชั้นปีที่ 4รหัส 57 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

ดร.ชัยยศ   ชาวระนอง                  

1073403นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3รหัส 58 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.พรทิพย์   พูลปั้น 
 

7 13 32 6 2 - - - - - - - - - - 60 60 

1073601การประเมินพัฒนาการ
เด็ก 

ชั้นปีที่ 3 รหัส 58 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.ขวัญใจ   จริยาทัศน์กร 
อ.จิราภรณ์   ยกอินทร ์

6 22 24 4 4 - - - - - - - - - - 60 60 

1073702วิชาชีพครูปฐมวัย ชั้นปีที่ 3รหัส 58 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.รวี   ศิริปริชยากร 
 

3 3 17 23 14 - - - - - - - - - - 60 60 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M IM W P PD NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

1072310คณิตศาสตร์และการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้

ชั้นปีที่ 2รหัส 59 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.กุลธิดา   มีสมบูรณ์ 
 

1 3 27 13 8 - - - - - - - - - - 52 52 

1072403ศิลปะส าหรับครูปฐมวัย ชั้นปีที่ 2รหัส 59 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.รวี   ศิริปริชยากร 
อ.อัญชิษฐา   ปิยะจิตติ  
 

2 4 22 24 - - - - - - - - - - - 52 52 

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอกเลือก                   
1074205สิทธิเด็ก ชั้นปีที่ 4รหัส 57 

ภาคเรียนที2่ / 2560 
อ.วิมลรัตน์   ศาสตร์สุภาพ 7 28 39 1 2 - - - - - - - - - - 77 77 

1074502การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างสถานศึกษา บ้าน และ
ชุมชน 

ชั้นปีที่ 4รหัส 57 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.จิราภรณ์   ยกอินทร ์
 

13 14 32 9 8 1 - - - - - - - - - 77 77 

1071303ทักษะทางดนตรีพ้ืนฐาน
ส าหรับครู 

ชั้นปีที่ 3รหัส 58 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.อัญชิษฐา   ปิยะจิตติ นครนายก 
 

2 17 26 6 8 - - - 1 - - - - - - 60 60 

1073209การเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงวิชาการ 

ชั้นปีที่ 3รหัส 58 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

Mr.Hubert   Ruch 
 

4 7 18 8 21 2 - - - - - - - - - 60 60 

1074309การบริบาลศึกษา ชั้นปีที่ 3รหัส 58 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.สุภาพร   มูฮ าหมัด NA 
 

0 7 20 22 9 2 - - - - - - - - - 60 60 

1074302ทักษะชีวิต ชั้นปีที่ 3รหัส 58 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.ชัชรี   สุนทราภัย 8 30 19 3 - - - - - - - - - - - 60 60 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ศูนย์ฯ นครนายก) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) เปิดสอนทั้งหมดดังนี ้

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา อาจารย์ผู้สอน 
การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M IM W P PD NP 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพครู)                   
1011111ภาษาและวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 1รหัส 60 

ภาคเรียนที2่ / 2560 
อ.อุดม   พรประเสริฐ 
Mr.Hubert   Ruch  
 

- - 9 5 1 - - - - - - - - - - 15 15 

1051106จิตวิทยาส าหรับครู ชั้นปีที่ 1รหัส 60 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

ผศ.ประพิมพ์ใจ   เปี่ยมคุ้ม  
 

7 7 1 - - - - - - - - - - - - 15 15 

หมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอกบังคับ                   
1071107พัฒนาการเด็กปฐมวัย ชั้นปีที่ 1รหัส 60 

ภาคเรียนที2่ / 2560 
อ.กุลธิดา   มีสมบูรณ์ 
 

2 8 5 - - - - - - - - - - - - 15 15 

1071108สมองและการเรียนรู้
ของเด็ก 

ชั้นปีที่ 1รหัส 60 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.กุลธิดา   มีสมบูรณ์ 
 

1 2 5 4 3 - - - - - - - - - - 15 15 

1071305ศิลปะสร้างสรรค์
ส าหรับครูปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 1รหัส 60 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.ปรตา   หวังดุล 
 

4 7 3 1 - - - - - - - - - - - 15 15 

1071306บุคลิกภาพและ
สมรรถนะส าหรับครูปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 1รหัส 60 
ภาคเรียนที2่ / 2560 

อ.ชัชรี   สุนทราภัย 
 

3 9 3 - - - - - - - - - - - - 15 15 
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สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริม่ใช้หลักสูตร) 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น 

ปีที่ 1 
ชั้น 

ปีที่ 2 
ชั้น 

ปีที่ 3 
ชั้น 

ปีที่ 4 
ชั้น 

ปีที่ 5 
ชั้น 

ปีที่ 6 
2560 NA NA NA NA NA NA 
2559 NA NA NA NA NA NA 
2558 NA NA NA NA NA NA 
2557 NA NA NA NA NA NA 
2556 NA NA NA NA NA NA 

 
หมายเหตุ  

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้ท า E-Office ไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเรียบร้อยเพื่อขอข้อมูลสรุปผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาขณะนีอ้ยู่ใน
ระหว่างการรอข้อมูล
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4.2 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล (กรณีเปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระบุการ
ด าเนินการร่วมกันระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง) 
ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งช้ีที่ 5.1-5.4 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
4.2 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมนิผล  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
1. การออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

เป้าหมาย:  
      ส ร้ า ง ค รู ป ฐ ม วั ย มื อ อ า ชี พ ที่ มี ค ว า ม รู้ ดี 
บุคลิกภาพเด่น เน้นภาษา เรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี 
จากความเชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โ ดยบัณฑิ ตที่ พึ ง ป ระส งค์ ต้ อ งมี คุ ณลั กษณะ 
ดังต่อไปนี ้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2. มีความรู้ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี 
รวมถึงประสบการณ์จากการเข้าสังเกตการ และการ
ฝึกปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เพื่อ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาและ
ชุมชน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. มีบุคลิกภาพที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
4. มีความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 
5. มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. มีการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและ  
พหุวิทยาการ ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพรวม เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
7. มีความสามารถด้านการพัฒนางานประจ าจาก
การวิจัย และเป็นผู้น าทางวิชาการให้กับหน่วยงาน
ทางการศึกษา หรือสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย.5.5.1.1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่
1781/2559แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรศึกษาศาสตร
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน หลักฐาน 
P : ระบบและกลไก 
1. คณะแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานปรับปรุง
หลักสูตรโดยประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ศูนย์การศึกษานอกที่ ตั้ ง  จั งหวัด
นครนายก และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัด
ล าปาง 
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการ
วางแผนเพื่อก าหนดระบบการออกแบบหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดย
ใช้ ร ะบบและกล ไกของการพัฒนาหลั กสู ต ร  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่ งพิจารณาจากผลการ
ประเมินหลักสูตรในรอบที่ผ่านมานโยบายการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
และ ผลการวิเคราะห์สภาพสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชา 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัต ิ
1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้น าข้อมูลจาก
ระบบกลไก มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงเนื้อหา สาระ
รายวิชาในหลักสูตร  
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการ
ตามแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร 
และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์
นั้น ๆ มาวิพากย์หลักสูตร 
3 .  คณะก ร รมกา รป รั บป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ น า
ข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงหลักสูตร และ
ด าเนินการน าหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร ฯ  
4. คณะน าเสนอหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อ
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 

บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร ์
นย.5.1.1.2 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 
5445/2559แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย เพิ่มเติม 
นย.5.1.1.3 หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร
ห้าปี) (มคอ.2) 
นย.5.1.1.4 แผนพัฒนาปรัง
ปรุง 
นย.5.1.1.5 แนวทางพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 
2559 – 2563 
นย.5.1.1.6 การปรับ
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต 
นย.5.1.1.7 คุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา 
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และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จากนั้น 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัย โดยผ่ านการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 และส่ง
หลักสูตรให้ส านักงานการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
เพื่ออนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
และฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์เสนอหลักสูตร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 
2560 กับคุรุสภาเพื่อรับรองมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
       คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินงาน
ตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ ได้
หลั ก สู ต รปรั บปรุ ง  ส าข ากา รศึ กษาปฐมวั ย 
พุทธศักราช 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สามารถ
สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีความรู้ดี บุคลิกภาพเด่น 
เน้นภาษา เรี ยนรู้ ผ่ านเทคโนโลยี  จากความ
เชี่ยวชาญที่มีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งจากการ
ประเมินกระบวนการพบว่า 
1. ควรปรับปรุงเนื้อหา สาระรายวิชาในหลักสูตร 
เพื่อออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชา ดังนี้ 
   1.1  เน้นความรู้ด้านวิชาการศึกษาปฐมวัยควบคู่
ทักษะการปฏิบัติ ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 
   1.2 เน้นบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการ
สอนในศาสตร์ของความเป็นครูโดยใช้ iPad ร่วมกับ
การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในลักษณะของ 
Smart Classroom 
   1.3 เสริมด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ด้านการศึกษา
ปฐมวัยในการพัฒนานักศึกษา  เช่น วิชา สมองและ
การเรียนรู้  เป็นต้น 
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   1.4 เสริมความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานด้านการศึกษาปฐมวัย เช่น  วิชา การ
ออกแบบสถานศึกษา เป็นต้น 
   1.5  สร้างครูปฐมวัยบนฐานอัตลักษณ์ความเป็น
สวนดุสิตเช่น วิชาการเรือน  เป็นต้น 
2. จากการด าเนินงานได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ มาวิพากย์หลักสูตรฯ โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะตาม
ข้อสรุป ดังน้ี  
    2.1 โครงสร้างของรายวิชาในหลักสูตร ควรเป็น
โคร งสร้ า งหลั ก สู ต ร  ส าหรั บศตวร รษที่  2 1 
โดยเฉพาะด้านการศึกษาปฐมวัยการฝึกปฏิบัติควร
เน้นให้เป็นจุดเด่นของหลักสูตรรายวิชาที่ควรมี
เพิ่มเติม คือ วิชาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ เพิ่ม
รายวิชา 1073703 เศรษฐศาสตร์เพื่อการศึกษา
ปฐมวัย 
   2.2 เป้าหมายของการจัดหลักสูตรนี้อยู่ที่การใช้
เทคโนโลยี (iPad) และ (Smart Classroom) เข้าไป
ในการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากหลักสูตรเดิม ถ้าไม่
ระบุให้ชัดเจนก็ไม่มีประโยชน์ในการปรับปรุง
หลักสูตร 
   2.3 ควรมีวิชาเรียนที่เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 
    แตก่ระบวนการด าเนินงานมีข้อสังเกต ดังนี ้
     1) การจัดประชุมมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่ง
งบประมาณในการด าเนินงานมีจ ากัด  
      2) การวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลาย
ท่าน ท าให้การให้ข้อเสนอแนะบางประเด็นมีข้อ
ขัดแย้งกัน จ าเป็นต้องมีการประชุมเพื่อสรุปเลือก
แนวทางด าเนินงานโดยใช้มติของคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร  
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A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     จากผลการประชุมการประเมินกระบวนการ 
พบว่า ปัญหา อุปสรรค และข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่
ควรปรับปรุงการด าเนินการ ดังนี ้
1. การจัดประชุมมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งต้องเดิน
ทางเข้ามาร่วมประชุมและพัฒนาหลักสูตร ขณะที่
งบประมาณในการด าเนินงานมีจ ากัด จึงใช้การ
ประชุมออนไลน์ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
2. การวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน 
ท าให้การให้ข้อเสนอแนะบางประเด็นมีข้อขัดแย้งกัน 
ควรใช้ผู้เชี่ยวชาญที่น้อยลง แต่มากพอที่จะวิพากษ์
หลักสูตร กรณีที่มีข้อแย้งให้ค านึงถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมกับอาจารย์เพื่อหามติร่วมกัน 

2. การปรับปรงุหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาน้ัน ๆ 

เป้าหมาย: 
      เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม มีความความก้าวหน้าใน
ศาสตร์และตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ในปัจจุบัน 
 
P : ระบบและกลไก 
1.  คณะมีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุ ง
หลักสูตร 
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดประชุมเพื่อ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่
อาจจะส่งผลต่อหลักสูตร 
3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดประชุมเพื่อ
วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ 

นย.5.1.2.1 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 
1781/2559แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร ์
นย.5.1.2.2 ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 
5445/2559แต่งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย เพิ่มเติม 
นย.5.1.2.3 ตารางสรุป
สาระในการปรบัปรุงแก้ไข
หลักสูตรฯ 
นย.5.1.2.4 มคอ.5 และ
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D : การน าไปสู่การปฏิบัต ิ

  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายนอกให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์โดยพิจารณาจาก  
1. นโยบายการพัฒนาการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย (ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน) 
2.  ผลการวิ เคราะห์สภาพเศรษฐกิจ  สั งคมและ
วัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 

3. หลักสูตรฯได้มีการจัดการเรียนการสอน ในปี
การศึกษา 2560 และรวบรวมข้อมูลจากมคอ.5 และ
การจัดการเรียนการสอนของทุกภาคการศึกษาเพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร  
 
C : การประเมินกระบวนการ 
1.หลักสูตรฯมีการปรับปรุ งให้มีความทันสมัย
ก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยมี
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี  และ
ภาคปฏิบัติที่มีความทันสมัย โดยใช้ iPAD ในการ
จัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับสถานการณ์ 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม มี
ความความก้าวหน้าในศาสตร์และตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
2. หลักสูตรฯน าข้อมูลจากมคอ.5 และ มคอ.6 ที่
เป็นข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน มา
ใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงการจัดการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษาถัดไป ซึ่งมีข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ผู้สอน ในเรื่อง ควรมีการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
เพิ่มเติมเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อในการเรียนลงใน 
WBSC เพื่อให้นักศึกษามีแหล่งเรียนรู้หลากหลาย

มคอ.6 ของภาคการศึกษา 
2560 
นย.5.1.2.5 แผนพัฒนา
นักศึกษา  
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มากขึ้น และใช้การสอนแบบ Active Learning 
(เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ )  ผู้ เรียนออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการส าหรับ
เด็กปฐมวัย โดยการใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็น
ฐานในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เป็นต้น 
 

A : ปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2561 หลักสูตรฯมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน 
จัดท าเอกสารประกอบการสอนและ WBSC เพื่อ
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย รวมถึงการท าแผนเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ที่ เน้นการเรียนรู้แบบ
Active Learning โดยการใช้โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศเป็นฐานในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
ประเด็นการประเมิน 
5.2.1 การก าหนดผู้สอน 

เป้าหมาย: 
1. มีอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา 
2. มีอาจารย์ผู้สอนที่ตรงกับวุฒิการศึกษา ความ
ช านาญ คุณสมบัติเฉพาะทาง หรือมีประสบการณ์
การท างาน และผลงานวิชาการโดยตรงที่เกี่ยวข้อง
กับอาจารย์ผู้สอน 
 
P : ระบบและกลไก  
1.คณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตรประสานงาน
กับฝ่ายวิชาการคณะและมหาวิทยาลัยฯ เพื่อจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามโครงสร้าง
หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอุดมศึกษา 
2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตร ก าหนด
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน ตามแผนการ

นย.5.2.1.1 ระบบและกลไก
การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 
นย.5.2.1.2 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 10/2559 
เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนประจ าภาคเรียนที่ 
1/2560 
นย.5.2.1.3 รายงานการ
ประชุม ครั้งที4่/2560วาระ
ที่4เรื่องการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนประจ าภาคเรียนที่ 
2/2560 
นย.5.2.1.4ค าสั่ง
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สอนที่ก าหนดไว้ ใน มคอ. 2 พิจารณาก าหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและก าหนดคุณสมบัติ
ผู้สอนจากวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ประสบการณ์ หรือผลงานทางวิชาการของผู้สอนที่
ตรงกับวิชาที่เปิดสอน หรือมีประสบการณ์การสอน
ในรายวิชานั้นๆ 
3. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการด าเนินการจัดอาจารย์
ผู้สอน ดังนี ้
    - รายวิชาที่ เป็นรายวิชาเอกบังคับ และราย
วิชาเอกเลือก หลักสูตรฯ ประชุมและพิจารณาเลือก
อาจารย์ผู้สอน จากวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง ประสบการณ์ หรือผลงานทางวิชาการ
ข อ ง ผู้ ส อ น ที่ ต ร ง กั บ วิ ช า ที่ เ ปิ ด ส อ น  ห รื อ มี
ประสบการณ์สอนในรายวิชานั้นๆ 
     - รายวิชาหมวดวิชาชีพครู  คณะกรรมการ
วิชาการหลักสูตรด าเนินการประสานงานฝ่ายวิชาชีพ
ครู เพื่อให้ฝ่ายวิชาชีพครูด าเนินการจัดหาผู้สอนจาก
วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า  ค ว าม เ ชี่ ย ว ช าญ เ ฉ พาะท า ง 
ประสบการณ์ หรือผลงานทางวิชาการของผู้สอนที่
ตรงกับวิชาที่เปิดสอน หรือมีประสบการณ์สอนใน
รายวิชานั้นๆ 
      -รายวิชาเลือกเสรีคณะกรรมการวิชาการ
หลักสูตรจะด าเนินการติดต่อผ่านระบบ E-office ไป
ยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดรายวิชา 
4. หลักสูตรฯจัดประชุมอาจารย์เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนการเปิดภาคการศึกษาและส่งเสริมความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1 .  คณะกรรมการวิ ชาการหลั กสู ต รประชุ ม
ประสานงานกับฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เพื่อ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 
และ 2/2560 ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 
4012/2560 เรื่อง แต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอนภาคปกติ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 
นย.5.2.1.5ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 
74/2561 เรื่อง แต่งต้ัง
อาจารย์ผู้สอนภาคปกติ 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 
นย.5.2.1.3ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่า
ด้วย การบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. 2558 
นย.5.2.1.4รายงานการ
ประชุม ครั้งที4่/2560 วาระ
4เรื่องพิจารณาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
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จากคณะกรรมการอุดมศึกษาและ คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการน าผลการประชุมด าเนินการเปิดในแต่
ละภาคการศึกษาลงในระบบในบริหารการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย  
2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตร ก าหนด
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน ตามแผนการ
สอนที่ก าหนดไว้ ใน มคอ. 2 พิจารณาก าหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและก าหนดคุณสมบัติ
ผู้สอนในรายวิชาทั้งในหลักสูตร และหมวดราย
วิชาชีพครูโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อส่งเสริมการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. คณะกรรมการวิชาการหลักสูตรจัดอาจารย์ผู้สอน 
ดังนี ้
     - รายวิชาเอกบังคับ และรายวิชาเอกเลือก
หลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาเลือกอาจารย์ผู้สอน จาก
วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า  ค ว าม เ ชี่ ย ว ช าญ เ ฉ พาะท า ง 
ประสบการณ์ หรือผลงานทางวิชาการของผู้สอนที่
ตรงกับวิชาที่เปิดสอน หรือมีประสบการณ์การสอน
ในรายวิชานั้นๆ 
     - รายวิชาหมวดวิชาชีพครูคณะกรรมการ
วิชาการหลักสูตรประสานงานกับฝ่ายวิชาชีพครู 
เพื่อให้ฝ่ายวิชาชีพครูด าเนินการจัดหาผู้สอน โดย
พิจารณาอาจารย์ผู้สอนตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว ้
-รายวิชาเลือกเสรีคณะกรรมการวิชาการหลักสูตรจะ
ด าเนินการติดต่อผ่านระบบ E-office ไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง เช่น รายวิชาการออกแบบภาพประกอบ 
4. คณะกรรมการวิชาการหลักสูตรสรุปผลการจัดหา
ผู้สอนในแต่ละรายวิชา และด าเนินการเปิดรายวิชา
ในระบบบริ ห า รกา รศึ กษา เพื่ อ ให้ นั กศึ กษา
ลงทะเบียนและทราบช่ืออาจารย์ผู้สอน 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการประชุม
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ เพื่อแจ้ง
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นโยบาย แนวทางในการประเมินในแต่ละรายวิชา 
จัดท าแนวการสอน มคอ.3 และท าการบันทึก มคอ. 
3 ผ่านระบบ TQF 2 สัปดาห์ก่อนการเปิดภาคเรียน 
 
C :  การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯ ประเมินการด าเนินงานการก าหนด
ผู้สอน พบว่า 
1. มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนครบตามรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา 
2. สามารถจัดอาจารย์ผู้สอนที่ตรงกับวุฒิการศึกษา 
ค ว า ม ช า น า ญ  คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ ท า ง                
หรือมีประสบการณ์การท างานตามรายวิชาที่สอน 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าผลการประเมิน
ทวนสอบระดับหลักสูตรและระดับคณะเพื่อทบทวน
การแต่งตั้งผู้สอนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และน า
ผลการประเมินนั้นมาใช้ในการตัดสินใจแต่งตั้งผู้สอน
ในปีการศึกษาต่อไป 
     อีกทั้ ง หลักสูตรฯ มีวิธีการก าหนดผู้สอนที่
ส่งเสริมให้สอนในรายวิชาเดิม เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทั้งด้านการจัดการเรียน
การสอน และสามารถน ามาใช้ในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ 
   นอกจากนี้ พบว่าอาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชายัง
ขาดทักษะทางด้าน IT ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช ้iPAD 
 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     จากการประเมินระบบการก าหนดผู้ สอน
หลักสูตรฯ มีแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาดังนี ้ 
1. การก าหนดผู้สอนที่ส่งเสริมให้สอนในรายวิชาเดิม 
เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ทั้ง
ด้านการจัดการเรียนการสอน และสามารถน ามาใช้
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ จึงควรส่งเสริม
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
อย่างต่อเนื่อง 
2. อาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชาขาดทักษะทางด้าน 
IT หลักสูตรฯจึงมีการด าเนินการเพิ่มอาจารย์ผู้สอน
ร่วม ที่มีทักษะทางด้าน IT และควรส่งอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชาเข้าอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะ
ทางด้าน IT 
 
 

5.2.2 การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจดัท า แผนการ
เรียนรู ้(มคอ. 3 และ มคอ.4)  
และการจัดการเรียนการสอน 

เป้าหมาย:  
1. มีการจัดท ามคอ.3 และมคอ.4 ครบถ้วนทุก
รายวิชาก่อนการเปิดภาคเรียน อย่างน้อย 3 สัปดาห ์
2. มคอ.3และ มคอ.4 มีเนื้อหาสอดคล้องกับมคอ.2 
และปรับปรุงตาม มคอ.5 ของปีการศึกษาก่อน 
3. สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามที่ได้ระบุ
ไว้ ใน  มคอ.3 และมคอ.4 ทุกรายวิชา  โดยมี
มาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันกับทุกศูนย์
การศึกษา 
 
P : ระบบและกลไก 
1. หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อวางแผนการจัดท ามคอ.3 
และ มคอ. 4 และแจ้งก าหนดการส่งก่อนเปิดภาค
เรียนอย่างน้อย3 สัปดาห์  
2.  หลักสูตรฯ แจ้งผู้ รับผิดชอบรายวิชาจัดท า           
มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประชุมอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา เพื่อจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
4. หลักสูตรฯ รวบรวมและด าเนินการตรวจสอบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการบันทึก 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 เข้าระบบบริหารการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย 
6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตาม มคอ.3 และ 
มคอ.4  

นย.5.2.2.1 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 1/2560 
เรื่อง การจัดท ามคอ. 3 
และมคอ.4ประจ าภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
นย.5.2.2.2 รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2560เรื่อง 
การจัดท ามคอ. 3 และมคอ.
4ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 
นย.5.2.2.3รายงานการ
ประชุม  ครั้งที ่1/2560 
เรื่อง การติดตามการจัดท า 
และการก าหนดวันส่งมคอ. 
3 และ มคอ.4ประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
นย.5.2.2.4 รายงานการ
ประชุม  ครั้งที ่ครั้งที่ 
5/2560 เรื่อง การติดตาม
การจัดท า และการก าหนด
วันส่งมคอ. 3 และ มคอ.4
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 
นย.5.2.2.5 รายงานการ
ประชุม  ครั้งที ่1/2560 
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7. หลักสูตรฯ ท าการประเมินระบบและกลไกของ
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า แผนการเรียนรู้ 
(มคอ. 3 และ มคอ.4)  และการจัดการเรียนการสอน 
 
D: การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 ของภาค
เรียนที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันจัดท ามคอ. 3 มคอ. 4ซึ่งมีการจัดการเรียน
การสอน แบบ Active Learning ในทุกรายวิชา  
จากนั้นส่งให้ฝ่ายวิชาการหลักสูตรด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้อง  
3. ฝ่ายวิชาการหลักสูตรรวบรวม มคอ. 3 และ มคอ.
4  ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาลงนามในเอกสารพร้อม
ทั้งส่งไฟล์ครบทุกรายวิชา  
4. ฝ่ายวิชาการหลักสูตรได้ท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าอธิบายรายวิชา และมาตรฐานคุณวุฒิ 
ที่สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายผลการ
เรียนรู้ ในมคอ. 2 เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไม่
พบข้อผิดพลาด จึงแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา และอาจารย์ผู้สอนทราบเพื่อน า มคอ.3 
และ มคอ. 4เข้าระบบบริหารการศึกษา 
5. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอน มีการติดตาม 
ก ากับดูแลการสอน โดยหลักสูตรฯ ใช้การสังเกตการ
สอน และใช้ Line เป็นช่องทางในการสื่อสาร 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 
มคอ.4)  และการจัดการเรียนการสอนพบว่า 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ.3 และ

เรื่อง การติดตามการจัดท า 
และการก าหนดวันส่งมคอ. 
3 และ มคอ.4ประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
นย.5.2.2.6 รายงานการ
ประชุม  ครั้งที ่5/2560 
เรื่อง การติดตามการจัดท า 
และการก าหนดวันส่งมคอ. 
3 และ มคอ.4ประจ าภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
นย.5.2.2.7ค าสั่งคณะครุ
ศาสตร์ ที่ 438/2560 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการทวน
สอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ  ภาคเรียน
ที่ 1/2560 
นย.5.2.2.8รายงานการทวน
สอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 
นย.5.2.2.9มคอ. 3 และ
มคอ. 4ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 
นย.5.2.2.10มคอ. 5 และ
มคอ. 6ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 
นย.5.2.2.11มคอ. 3 และ
มคอ. 4ประจ าภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
มคอ.4 ครบถ้วนทุกรายวิชาก่อนการเปิดภาคเรียน 
อย่างน้อย 3 สัปดาห ์
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ.3และ 
มคอ.4ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมคอ.2 และปรับปรุง
ตาม มคอ.5 ของปีการศึกษาก่อน 
3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนจ
สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้
ใน มคอ.3 และมคอ.4 ทุกรายวิชา โดยมีมาตรฐาน
การเรียนการสอนเดียวกันกับทุกศูนย์การศึกษา 
4. มีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active 
Learning ในทุกรายวิชา โดยศูนย์ฯ นครนายก
เพิ่มเติมกิจกรรมในรายวิชาให้สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ และเน้นการใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
เป็นฐาน  
 
A: การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
      ในการด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4)  และการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการประสานงานที่ดี ท าให้การ
จัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยดี เนื่องด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอนเป็นกลุ่มเดิมจึงมีความสะดวกในการสื่อสาร 
จึงควรส่งเสริมให้เกิดอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปรญิญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบรกิาร
วิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

เป้าหมาย: 
มีการบูรณาการงานวิจัย หรือการบริการวิชาการ
ทางสังคม หรือการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพในรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา 
 
P: ระบบและกลไก 
1. หลักสูตรฯ ประชุมวางแผนเพื่อพิจารณาบูรณา
การเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการสอนกับงานวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะ

นย.5.2.3.1 โครงการการ
เล่นตามรอยพระยุคลบาท 
เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย 
นย.5.2.3.2โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักศกึษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ครู
มืออาชีพในอนาคต 
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และวัฒนธรรม ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชา 
กิจกรรมการสอนและโครงการตลอดปีการศึกษา
และก าหนดลงในมคอ. 3 และ มคอ. 4 
2. อาจารย์ผู้สอนพิจารณารูปแบบโครงการ/
กิจกรรมพร้อมทั้งระบุโครงการ/กิจกรรม 
3. อาจารย์ผู้สอนด าเนินโครงการ/กิจกรรม และ
ประเมินสรุปผล 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. หลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทาง
ในการบูรณาการโครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
กิจกรรมการผลิตสื่ อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
2. หลักสูตรฯ มอบหมายให้ อาจารย์จิราภรณ์     
ยกอินทร์  เป็นผู้ รับผิดชอบโครงการโดยมีการ
ด าเนินงานดังนี ้
   2.1 นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาประวัติความเป็นมา
ขั้นตอนการทอผ้าไทยพวน และลายผ้าที่ เป็น
เอกลักษณ์ของไทยพวน ณ ศูนย์ภูมิปัญญามนุษย์ วัด
ปทุมวงษาวาส 
   2.2 นักศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตสื่อ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
   2.3 นักศึกษาออกแบบและผลิตสื่อต้นแบบให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของสื่อ 
   2.4 นักศึกษาปรับปรุงสื่อตามค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
   2.5 นักศึกษาน าสื่อที่ได้รับการปรับปรุงไปทดลอง
ใช้กับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 
   2.6 นักศึกษาประเมินผลการใช้สื่อเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   2.7 นักศึกษาจัดนิทรรศการน าเสนอสื่อจากผ้า
ไทยพวนเพื่อเผยแพร่แก่คณะครูในสถานศึกษา 
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ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบุร ี
   2.8 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการผลิต
สื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวมพบว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
   หลักสูตรฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หลักสูตรฯ มีการบูรณาการงานวิจัย หรือการบริการ
วิชาการทางสังคม หรือการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพในรายวิชาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  และผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ โครงการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการผลิตสื่อจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
 
A: การปรับปรุงผลการประเมิน 
   จากการประเมินหลักสูตรฯ มีข้อเสนอในการ
ปรับปรุง ดังนี ้
1. ในการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควรมี
การเพิ่มกิจกรรมให้ครอบคลุมวัฒนธรรมไทยพวน 
เช่น อาหารพื้นบ้านไทยพวน ภาษาไทยพวน 
การละเล่นไทยพวน ประเพณีไทยพวน และการแต่ง
กายไทยพวน เป็นต้น 
2. มีการบูรณาการโครงการในรายวิชาอื่นๆ เพิ่มมาก
ขึ้น 
3. ควรมีการส ารวจความต้องการของชุมชนไทยพวน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมส าหรับปีการศึกษาถัดไปเพื่อ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
หลักสูตรฯ สามารถบริการวิชาการได้ตรงตามความ
ต้องการของชุมชน 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
ประเด็นการประเมิน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เป้าหมาย: 
1. ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
2. ผู้สอนมีกลยุทธ์และเครื่องมือในการประเมินผล
การเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับจุดประสงค์
รายวิชา 
 
P: ระบบและกลไก 
1. หลักสูตรฯ ตรวจสอบแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.3 ให้มีความสอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชาตามแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รวมทั้งท าการพิจารณา
ความเหมาะสมของวิชาการประเมิน ช่วงเวลาที่
ประเมิน และสัดส่วนของการประเมินผล 
2. หลักสูตรฯ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ โดย
วิธีการต่าง ๆ ดังนี ้
     2.1 การสังเกตและสอบถามผู้สอน และ/หรือ
ผู้เรียนในทุกรายวิชา 
     2.2 การตรวจสอบและการปรับปรุงแก้ไข
ข้อสอบปลายภาคในทุกรายวิชา (ยกเว้น รายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และกลุ่มวิชาชีพครู) 
3. หลักสูตรฯ ประชุมวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาจาก มคอ.5 และมคอ.6 ซึ่งประกอบด้วยผล
การเรียนรู้ 6 ด้านและแนวทางในการปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

นย.5.3.1.1 มคอ. 3 และ
มคอ. 4ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 
นย.5.3.1.2  มคอ. 5 และ
มคอ. 6ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 
นย.5.3.1.3 มคอ. 3 และ
มคอ. 4ประจ าภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 



96 
 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
D: การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน 
มคอ.3 สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาตามแผนที่
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
รวมทั้ งวิธีการประเมินผลมีความเหมาะสมกับ
รายวิชา 
2. หลักสูตรฯ ติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยการสังเกตและสัมภาษณ์
ผู้สอนและผู้เรียน  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันออกข้อสอบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ส่งให้คณะครุศาสตร์
พิจารณา 
4. คณะครุศาสตร์ด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขข้อสอบปลายภาคในทุกรายวิชา 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ด าเนินการแก้ไขข้อสอบ ตามค าแนะน าของคณะครุ
ศาสตร์  
 
C : การประเมินกระบวนการ 
   หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี ้
1. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
2. ผู้สอนใช้กลยุทธ์และเครื่องมือในการประเมินผล
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  
   2.2 แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  
   2.3 แบบประเมินผลงาน  
   2.4 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน/การ
ประเมินตามสภาพจริงจากการที่นักศึกษาจัด
กิจกรรม โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
สอนแบบ Work – Based Learning  
 
A:การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
จากการประเมินระบบกลไก พบว่า หลักสูตรฯควรมี
การสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ
กลวิธีและเครื่ องมือในการประเมินผู้ เ รียนให้
ครอบคลุมพฤติกรรมการเรียนรู ้
 

5.3.2 การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 

เป้าหมาย: 
1. มีการทวนสอบรายวิชาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา 
2.  มี แนวทา งและขั้ น ตอนการทวนสอบที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 
P : ระบบและกลไก 
1. คณะครุศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2. หลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
3. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา 
4. ประเมินผลการด าเนินการ 
5. จัดท ารายงานสรุปผลการทวนสอบ  
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ  
1. หลักสูตรฯ เสนอ อาจารย์รวี ศิริปริชยากร และ 
อาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ ให้แก่คณะครุศาสตร์
พิจารณาแต่ งตั้ งตามค าสั่ ง คณะครุศาสตร์  ที่ 
438/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
2. หลักสูตรฯ ด าเนินการทวนสอบฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา

นย.5.3.2.1รายงานการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ประจ าปีการศึกษา 2560 
นย.5.3.2.2มคอ. 5 และ
มคอ. 6ประจ าภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2560 
นย.5.3.2.3 รายงานผล
ความพึงพอใจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ปีการศึกษา 
2560 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ 
ดังนี้  รายงานสรุปการตัดเกรด ,รายงานบันทึก
คะแนน , รายงานการตัดเกรด , มคอ.3 / มคอ.4 
และมคอ.5 / มคอ. 6 เพื่อด าเนินการทวนสอบฯ 
ตามขั้นตอนจากนั้นส่งข้อมูลให้คณะครุศาสตร์  
3. คณะครุศาสตร์ด าเนินการทวนสอบ ขั้นตอน 
เกณฑ์ทวนสอบฯ ทั้งนี้ให้พิจารณา มคอ.3 หรือ 
มคอ.4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล วิธีการตัดเกรด ผลการตัด
เกรด ตลอดจนความสอดคล้องของผลการเรียนรู้
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้  โ ด ย มี
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการทวนสอบ 
4. คณะครุศาสตร์จัดท ารายงานสรุปผลการทวน
สอบ แล้วน าเสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
 
C : การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯ ท าการประเมินการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ผล ดังนี้  
1. หลักสูตรฯ ท าการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่1/2560 จ านวน 10 วิชา และภาคเรียน
ที่ 2/2560 จ านวน 15 วิชา ซึ่งเกินร้อยละ 20 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน 
2. หลักสูตรฯ ร่วมด าเนินการทวนสอบกับคณะครุ
ศาสตร์ ครบถ้วนทุกขั้นตอน และและผลการทวน
สอบฯ ระดับคณะ มีผลการกระจายของผลการ
เรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งบางรายวิชาที่ไม่
ปกติ เกิดจากปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาในด้าน
สุขภาพ และการใช้เกณฑ์ในการประเมินแบบอิง
เกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกันทุกศูนย์การศึกษา ท าให้มี
การตัดเกรดที่ไม่ปกต ิ
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
A: การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
      จากกระบวนการทวนสอบที่พบปัญหาเรื่องการ
กระจายคะแนนไม่ปกติ และการก าหนดเกณฑ์ใน
การตัดเกรดที่แตกต่างจากที่ก าหนดของแต่ละศูนย์
การศึกษา นั้น ได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ ว่า 
สามารถเกิดขึ้นได้ โดยอาจารย์ผู้สอนต้องมีเกณฑ์
การให้คะแนนที่ชัดเจน และท าบันทึกชี้แจง ถึง
ส านักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของอาจารย์ผู้สอนใน
ปีการศึกษาต่อไป 
 

5.3.3 การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เป้าหมาย: 
1.  มีการจัดท ามคอ.5 และมคอ.6ครบถ้วนทุก
รายวิชาหลังการสอบปลายภาคไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
และมีเนื้อหาสอดคล้องกับมคอ.3 มคอ.4 และมคอ. 
5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2. มีการจัดท า มคอ.7 รอบ 12 เดือนภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
P : ระบบและกลไก 
1.หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อวางแผนการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) พร้อมแจ้ง
ก าหนดการในการจัดท าและจัดส่ง มคอ.5 และ 
มคอ.6 ส าหรับปีการศึกษา 2560 หลังการสอบ
ปลายภาคไม่เกิน 2 สัปดาห์  
2. หลักสูตรฯ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ เป็น
ผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม มคอ.5  / มคอ.6 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันจัดท ามคอ.5 / มคอ.6 จากนั้นส่งไฟล์ข้อมูล
ให้กับหลักสูตร 
4. หลักสูตรฯ ตรวจสอบ มคอ.5 / มคอ.6 ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีเนื้อหาสอดคล้อง มคอ.3 

นย.5.3.3.1 มคอ. 5 และ
มคอ. 6ประจ าปีการศึกษา 
2560  
นย.5.3.3.2รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 (มคอ.7) 
นย.5.3.3.3รายงานผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย ์
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
5. หลักสูตรฯ ท าการประเมินระบบและกลไก
แผนการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 / มคอ.6 และมคอ.7) 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ  
1. หลักสูตรฯ ชี้แจงการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 /  
มคอ.6 และมคอ.7) พร้อมแจ้งก าหนดการในการ
จัดท าและจัดส่ ง  มคอ .5  /  มคอ.6 ส าหรับปี
การศึกษา 2560 หลังการสอบปลายภาคไม่เกิน 2 
สัปดาห์  
2. หลักสูตรฯ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ อาจารย์
กุลธิดา มีสมบูรณ์ และนายจักรพันธ์ อบอวล เป็น
ผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม มคอ.5/ มคอ.6 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันจัดท ามคอ.5 / มคอ.6 จากนั้นส่งไฟล์ข้อมูล
ให้กับหลักสูตร 
4. หลักสูตรฯ ตรวจสอบ มคอ.5 / มคอ.6 ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน และมีเนื้อหาสอดคล้อง มคอ.3 รวมถึงท า
การท าการวิเคราะห์รายละเอียดใน มคอ. 5 /มคอ.6 
เพื่อประเมินคุณภาพการสอนแผนการปรับปรุงผล
การประเมิน ,สรุปผลรายวิชาที่ผลการเรียนที่ไม่ปกติ 
แ ล ะ ข้ อ ส รุ ป ข้ อ คิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ ส อ น เ กี่ ย ว กั บ
ประสิทธภิาพของกลยุทธ์การสอนและแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้า 
5. หลักสูตรฯแจ้งให้นักศึกษาท าแบบประเมินเพื่อ
ส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
โ ด ย ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ด์ 
www.eassessment.dusit.ac.th 
6.  หลักสูตรฯ ก ากับให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯโดยการจัดท า มคอ.7 เพื่อ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าป ี

http://www.eassessment.dusit.ac.th/
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
7. หลักสูตรฯจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ (มคอ.7) หลังสิ้นภาคการศึกษา ภายใน 
60 วัน และจัดส่งให้คณะครุศาสตร ์
 
C : การประเมินกระบวนการ 
       หลักสูตรฯ ท าการประเมินการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรฯ (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) พบว่า 
1. สามารถก ากับ ติดตามมคอ.5 และมคอ.6ได้
ครบถ้วนทุกรายวิชาหลังการสอบปลายภาคไม่เกิน 2 
สัปดาห์ และมีเนื้อหาสอดคล้องกับมคอ.3  
2. สามารถจัดท า มคอ.7 รอบ 12 เดือนภายใน 60 
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา และจากการตรวจสอบ 
มคอ.5 และ มคอ.6ได้ผลสรุป ดังนี ้
    2.1 ชั่วโมงการสอนจริงไม่แตกต่างจากแผนการ

สอนทุกรายวิชา 

    2.2 หัวข้อที่สอนครอบคลุมตามแผนการสอนทุก

รายวิชา 

    2.3 อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผล

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล 

    2.4 อาจารย์ผู้สอนรายงานความก้าวหน้าของ

การปรับปรุงการเรียนการสอน ว่าควรมีการปรับ

เนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง  

    2.5 จากการตรวจสอบพบว่า อาจารย์

ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนมีการจัดท า มคอ.5 

และ มคอ.6 ในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

    2.6 หลักสูตรฯ สรุปผลจากแบบประเมินเพื่อ
ส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยนักศึกษา โดยในภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนสอน ในภาคเรียน 1/2560 อยู่ใน
ระดบัมาก ถึง มากที่สุด 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน หลักฐานอ้างองิ 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    จากการประเมินผลการด าเนินงาน หลักสูตรฯมี
ข้อเสนอแนะว่าควรจัดการอบรมให้กับอาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผล และการจัดท ามคอ. 5 และ มคอ.6 
ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทุกศูนย์การศึกษา เพื่อ
พัฒนาการท างานและคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการจัด
อบรมเกี่ยวกับการจัดท า มคอ.7 ให้กับอาจารย์ทุก
ท่าน เพื่อพัฒนาการเขียน มคอ.7 ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
 

 
ตัวบ่งชี้ 5.4ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

 (ตามตัวบ่งชี้ มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 7) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน        
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างองิ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่ วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มีการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนกา รด า เ นิ น ง าน
หลักสูตร โดยมีอาจารย์เข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อยร้อยละ80  

  - นย.5.4.1.1  รายงานการ
ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2560 
 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่ สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้
จัดท ามคอ .2  ที่สอดคล้องกับกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ
สาขาวิชาทางการศึกษา (มคอ.1) 
โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน 
 
 

  - นย.5.4.2.1 มคอ.1 
(มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาครุ
ศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้า
ปี) 
- นย.5.4.2.2  มคอ.2 
(หลักสูตรศึกษาศาสตร
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน        
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างองิ 

 บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตร 5 ปี)  ปรับปรุง
ปีพ.ศ. 2560) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ .3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)                
ทุ ก ร า ย วิ ช า ที่ เ ปิ ด ส อ น ใ น                            
ปีการศึกษา 2560 โดยน าส่ ง                
ฝ่ายวิชาการของหลักสูตรก่อนเปิด
ภาคเรียน 2 สัปดาห์ เพื่อรวบรวม 
ตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนน าส่ง
คณะ และมหาวิทยาลัย  

  - นย.5.4.3.1 รายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3)  
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 
- นย.5.4.3.2 รายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3)  
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2560 
 
 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด า เนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ. 5) และรายผล
การด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6)  ทุกรายวิชาที่
เ ปิ ด ส อ น ใ น ภ า ค เ รี ย น ที่  1                           
ปีการศึกษา 2560 โดยน าส่งฝ่าย
วิชาการของหลักสูตรภายใน 2 
สัปดาห์ หลังการสอบปลายภาค
เ พื่ อ ร ว บ ร ว ม  ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้
ค ร บ ถ้ ว น เ พื่ อ ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
หลักสูตรก่อนน าส่ งคณะ และ
มหาวิทยาลัยฯ 

  - นย.5.4.4.1 รายงานผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
รายวิชา  (มคอ. 5) ประจ า
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 
- นย.5.4.4.2 รายงานผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ข อ ง
รายวิชา  (มคอ. 5) ประจ า
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน        
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างองิ 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภ าย ใน  6 0 วั น  หลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม
เพื่อจัดท า มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (เสร็จสิ้น
ภายใน เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2561) และด าเนินการส่งให้คณบดี
ลงนามเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561   

  - นย.5.4.5.รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศึกษา 2560  
( มคอ.7) 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 
 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสั มฤทธิ์ ท างการ เ รี ยนของ
นักศึกษาและด าเนินการทวนสอบ
ฯในระดับหลักสูตรทุกรายวิชาที่
เปิดสอน โดยภาคเรียนที่ 1 ทวน
สอบฯ 20 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2 
ทวนสอบฯ  21 ร ายวิ ช า  ( จะ
ด า เนินการวันที่ 31พฤษภาคม 
2561) รวม 41รายวิชา จากวิชาที่ 
เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 
2560 จ านวน 41 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 100 

  - นย.5.4.6.1ค าสั่งคณะครุ
ศาสตร์ ที่ 438/2560 
เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ  ภาค
เรียนที่ 1/2560 
- นย.5.4.6.2 รายงานการ
ทวนสอบผลสมัฤทธิ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาตปิระจ าภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2560 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนกลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประชุมเกี่ยวกับผลการประเมิน
การเรียนรู้และข้อเสนอแนะจาก 
มคอ.7 ปีการศึกษา 2559 โดย
ร่วมกันวางแผนพัฒนา/ปรับปรุง
ก ารจั ดการ เ รี ยนการสอน  ปี
การศึกษา 2560 โดยปรับกิจกรรม
ในมคอ.3 ที่ เน้นให้นักศึกษามี
ทั กษะ ในศตวรรษที่  2 1  โดย

N/A  - นย.5.4.7.1 มคอ.7 
ประจ าปกีารศึกษา 2559 
- นย.5.4.7.2 มคอ.7 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
* แสดงการปรบักล
ยุทธการสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ้
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน        
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างองิ 

ปรับปรุงการเรียนการสอนที่ให้
นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษา
ค้ น ค ว้ า ด้ ว ย ต น เ อ ง จ า ก               
แหล่งการเรียนรู้ที่ หลากหลาย               
ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า 
ส ร้ า ง อ งค์ ค ว ามรู้ ด้ ว ยตน เอ ง 
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการ
น า เ ส น อ ง า น  น อ ก จ า ก นี้ ใ ห้
นักศึกษาได้ศึกษาสังเกต ดูงาน 
ทดลองจัดกิจกรรมในโรงเรียน
สาธิตละอออุทิศและโรงเรียน
เครือข่ายมากขึ้น 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้มี
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดย
คณะครุศาสตร์ด า เนินการจัด
อบรมให้กับอาจารย์ใหม่ ด้านการ
จัดการเรียนการสอนและด้านอื่น 
ๆ หลักสูตรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์เก่าและ
อาจารย์ใหม่ในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
การเขียนมคอ. การจัดกิจกรรม 
การ เรี ยนการสอน การนิ เทศ
นักศึกษา การให้ค าปรึกษากับ
นักศึกษา เป็นต้น  

  - นย.5.4.8.1 รายงานการ
ประชุมครั้ งที่  8/2560 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
วาระที่  1.1กล่าวตอนรับ
อาจารย์ ใหม่  ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวั ย  ไ ด้ เ ข้ า รั บก า รอบรม
สัมมนา ทางวิชาการ และวิชาชีพ
ตลอด ปีการศึกษาทุกคน จาก
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

  - นย.5.4.9.1 หลักฐานการ
เข้ารับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน        
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างองิ 

ทั้งหมด 5 คน  คิดเป็นร้อยละ 
100  

การศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
การศึกษา 2560 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

บุคลาการสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรได้รับอนุญาตให้ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

 
 
 

 - นย.5.4.10.1 หลักฐาน
การเข้ารับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ของบุคลากรสายสนับสนุน
ประจ าหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ประจ าปี
การศึกษา 2560 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปี สุ ดท้ า ย /บัณฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยมีการด าเนินการ
จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุ ดท้ ายที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร ให้นักศึกษาชั้น
ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 เป็นผู้
ประเมิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 

  - นย.5.4.11.1 รายงานผล
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร 

12 ระดับความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

หลักสูตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยมีการด าเนินการ
จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
โดยให้ผู้บริหาร ครูพี่ เลี้ยงเป็นผู้
ป ร ะ เ มิ น ก า รปฏิ บั ติ ง า นขอ ง
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 

 - - นย.5.4.12.1 รายงานผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่

13 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
กิจกรรมพัฒนาความเป็นครู เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0  

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ 
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ เ รี ยนต่อกิจกรรมพัฒนา
ความเป็นครู ให้กับนักศึกษาชั้นปี
ที่  1 ถึ งชั้นปีที่  5 โดยมีการจัด
กิจกรรมดังน้ี 
1. โครงการก้าวแรกสู่ มสด.ความ

 - - นย.5.4.13.1โครงการ
ก้าวแรกสู่ มสด. 2560 
- นย.5.4.13.2โครงการ
สานสัมพันธ์พ่ีกับน้อง 
- นย.5.4.13.3โครงการ
การเล่นตามรอยพระยุคล
บาท เพื่อส่งเสริมทักษะ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน        
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างองิ 

พึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 
2. โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง 
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.01 
3. โครงการการเล่นตามรอยพระ
ยุคลบาท เพื่อส่งเสริมทักษะทาง
สังคมของเด็กปฐมวัยความพึง
พอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 
4. โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
- พิ ธี ไ ห ว้ ค รู ค ว ามพึ งพอ ใ จมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
     - กิ จกรรมผลิตสื่ อจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
5. โครงการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูปฐมวัย 
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.97 
6. โครงการส่ ง เสริมศักยภาพ
นักศึกษาปฐมวัย  มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต  สู่ครูมืออาชีพในอนาคต
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 

ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
- นย.5.4.13.4โครงการ
เสริมสร้างท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
- นย.5.4.13.5โครงการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
๒๑ ส าหรับครปูฐมวัย 
- นย.5.4.13.6โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
ปฐมวัย  มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  สู่ครูมืออาชีพใน
อนาคต 

14 อาจารย์ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 6 
ด้าน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการ
ใช้กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผล
การเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน  

  - นย.5.4.14.1 มคอ.๕ 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ(TQF) 

15 ผลการประเมนิประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย์ไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5 ของทุก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของ

  - นย.5.4.15.1 รายงานผล
การประเมินประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน        
(Key Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างองิ 

รายวิชาที่คณะเปิดสอน อาจารย์ทุกรายวิชา ทั้งภาคเรียนที่ 
1  แ ล ะ ภ า ค เ รี ย น ที่  2  ใ น ปี
การศึกษา 2560  

รวมจ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 14   
จ านวนตัวบ่งชี้ในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 14   

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100   
 
หมายเหตุ :  *  แทนค่า  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ  

** แทนค่า  = ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์
 

4.3 การวิเคราะห์รายวิชาทีม่ีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกต ิ
การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการ

แก้ไข 
หลักฐาน
อ้างอิง 

ไม่ม ี 1/2560 - - - - - 
ไม่ม ี 2/2560      

 
4.4 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปดิสอน มาตรการที่ด าเนนิการ หลักฐานอ้างองิ 

ไม่ม ี 1/2560    
ไม่ม ี 2/2560    

4.5 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข หลักฐานอ้างองิ 
ไม่ม ี 1/2560     
ไม่ม ี 2/2560     
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4.6 คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละ
วิชา) 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมนิ
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 
มี ไม่มี 

ทุกรายวิชา 1/2560   จัดประชุมวิพากย ์มคอ.น า
ข้อมูลการปรับปรุงแต่ละ
รายวิชาจาก มคอ.5 มา
ประชุมพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนครั้งต่อไป 

รายงานสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
(www.eassessment.dusit.ac.th) 

 
4.7 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ผลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ถ้าพิจารณาจาการจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับ
แผนการสอน การสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ปัญหาและผลกระทบตอ่การด าเนินการตาม มคอ. 5 
ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ปกติ และการเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ. 3 ที่ได้ระบุไว ้
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมลู

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 

คุณธรรมจริยธรรม 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติด้าน
คุณธรรมจริยธรรมของสังคมและวิชาการ  
รวมทั้งประเด็นวิกฤติของจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิง
ปฏิบัติการ (Interactive action 
Learning)เพื่อฝึกการท างานร่วมกัน การ
แบ่งปัน 
3) การใช้กรณีศกึษา (Case study) 
และจรรยาบรรณในการปรับพฤติกรรม 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร เพื่อพฒันา

การฝึกให้ผู้เรียนท างาน
ร่วมกัน และการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นคร ู

มคอ.5 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมลู

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 

ความเป็นคร ู
5) สอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในการ
สอนรายวิชา 
6) อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ให้กับนักศึกษา 

ความรู ้ 1) มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Leaning และมีกิจกรรมที่หลากหลาย 
เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ และการเรียนรู้ แบบสืบสอบ 
(Inquiry method) 
2) ฝึกปฏิบัติในระหว่างชัว่โมง 
3) มอบหมายให้นักศึกษาทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์
ความรู ้
4) การวเิคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็น
วิกฤติขององค์ความรู้และทฤษฎ ี
5 )  ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ร่ ว ม มื อ 
(Collaborative learning) เพื่อประยุกต์
และประเมินค่าองค์ความรู้ในสถานการณ์
โลกแห่งความเป็นจริง 
6) การเรียนรู้ผ่านสื่อ online 

ผู้เรียนยังไม่สามารถ
วิเคราะห์เนื้อหา ความ
น่าเช่ือถือของเอกสารที่
ค้นคว้าผ่านสื่อ online 
ฝึกทักษะการคดิ และ
การวิเคราะห์ข่าวสาร 

มคอ. 5 

ทักษะทางปัญญา 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และ
ทางสังคม (Problem-based learning) 
2) การท าวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
3) การวจิัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมี
วิสัยทัศน์ (Research and 
Development และ Vision-based 
learning) 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

- มคอ. 5 

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคลและความ

1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
(Participative learning through action) 

ด้วยเวลาที่จ ากดัท าให้การ
ท างานในห้องไม่สามารถ

มคอ. 5 
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มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมลู

ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐานอ้างองิ 

รับผิดชอบ เป็นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้ งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
2) การเป็นผู้น า เน้นการท างานที่ผู้เรียน
มีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการ
น าเสนองาน โดยก าหนดให้มกีิจกรรมที่
ต้องท างานประสานกับนักศึกษา หรือ
บุคลากรอื่นๆ 

ท าได้อย่างเต็มที่ และการ
จัดสรรเวลาของนักศึกษา
ในการท างานยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ แนวทางการ
แก้ไขคือ อาจารย์ผู้สอน
ต้องคอยกระตุน้และ
ก าหนดเวลาใหช้ัดเจน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1) การติดตามวิเคราะห์ และน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้านการศึกษาจาก
ข่ า ว ห รื อ แห ล่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง สื่ อ
อิเล็กทรอนิค เช่น อินเตอร์เน็ท 
2)  การสืบค้นและน า เสนอรายงาน
ประเด็นส าคัญด้านการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) จัดให้นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้สถิติ
พื้นฐานและสถิติเพื่อการวจิัย การใช้
ภาษาพูด เขียนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการให้ขอ้มูลป้อนกลับ
และการให้ความช่วยเหลือ 

- มคอ. 5 

 
4.8 การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………1……………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ …………1……… 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีอาจารย์ใหม่ประจ าหลักสูตรจ านวน 1 คน ได้จัด

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดอบรมโดยคณะครุศาสตร์ และหลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างอาจารย์เก่าและอาจารย์ใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มอีาจารย์พี่เลี้ยง โดยให้อาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางด้านวิชาการ 
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4.9 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม 

จ านวน 
 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐานอ้างองิ 
อาจารย ์

บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
    แผนการพัฒนาอาจารย์

ประจ าปี 2560 
 
หมายเหตุ อยู่ในระหว่างประมวลข้อมูล 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
5.1 5 คะแนน 4 คะแนน 
5.2 5 คะแนน 4 คะแนน 
5.3 5 คะแนน 4 คะแนน 
5.4 ร้อยละ 100 5 คะแนน 

 



หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร (สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
- - - 

 
 
 

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 
อ.รว ีศิริปริชยากร  

ที่ปรึกษา 

1. ด้านนโยบาย และแผน
กลยุทธ์ 
อ.รวี ศิริปริชยากร 
ผ.ศ ดร. ชัยยศ ชาวระนอง 
 

2. งานวิชาการของ
หลักสูตร 
อ.รวี ศิริปริชยากร 
อ.กุลธิดา มสีมบูรณ ์

3. กิจการนักศึกษา 
อ.อญัชิษฐาปิยะจิตติ  
อ.ประพิมพ์ใจ เป่ียมคุ้ม 

 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อ.อญัชิษฐาปิยะจิตต ิ

5. การประกันคุณภาพ 
อ.จิราภรณ์ ยกอินทร ์

6. ความเสี่ยงของหลักสูตรฯ 
ผ.ศ ดร. ชัยยศ ชาวระนอง 

7. ด้านการจัดการความรู ้
ว่าที่รอ้ยตรีหญิง  
ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

8.ด้านทีเ่กี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และนวัตกรรมทางการศึกษา 
อ.จิราภรณ์ ยกอินทร ์ 
ว่าที่ร้อยตรี พัฒพงศ ์ตนัเจริญ 

9. ด้านวิจัย 
ว่าที่รอ้ยตรีหญิง  
ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
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5.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ความเชื่อมโยง : องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีระบบและกลไกด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PDCA 

ดังนี ้

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป้าหมาย 

1. มีระบบการเตรียมความพร้อมทางกายภาพของ

หลักสูตรฯ 

2. มีจ านวนห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
3.ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 

 
P : ระบบและกลไก 
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนส ารวจจ านวนห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ ตลอดจนความพร้อม
ของสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่
ส าหรับนักศึกษา 
2. ส ารวจจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่และนักศึกษาที่มี
อยู่เดิม จ านวนรายวิชาที่เปิดสอน ให้เหมาะสมกับ
ห้องเรียนตามรายวิชา 
3. ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ความพร้อมทางกายภาพของนักศึกษา อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 
4. ด าเนินการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้
เหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอน 
5. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อความ
พ ร้ อ ม ท า ง ด้ า น ห้ อ ง เ รี ย น  ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
 

นย. 6.1.1 แนวการ

ปฏิบัติการใช้สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ ระบุในคู่มือ

บริหารงานวิชาการและการ

บริหารจัดการหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐาน หลักสูตร

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

นย. 6.1.2 รายงานการ

ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 

2/2560 วาระที่ 5.6 เรื่อง 

รายงานผลการส ารวจความ

ต้องการสิ่งสนับสนุน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
    สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ความ
พร้อมด้านกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมการให้บริการ
เกี่ ยวกับการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คอมพิวเตอร์ WIFI และอื่นๆ ได้แก่ โรงเรียนสาธิต
ละอออุทิศ โดยมีแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการ
เรียนรูด้ังนี้  
1. ศูนย์ฯ นครนายก ประชุมวางแผนการใช้สิ่ง
สนับสนุน  
2 .  ศู น ย์ ฯ  น ค ร น า ย ก  จั ด ป ฐ ม นิ เ ท ศ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูล การค้นคว้าข้อมูล 
การใช้ WIFI และการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบริการ
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. ศูนย์ฯ นครนายก ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้สอนจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาโดยใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ      
E-learning , E-Book , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ข้อมูลออนไลน์ฯ 
4. ศูนย์ฯ นครนายก มีการจัดหาจ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (1 ห้องเรียนต่อ จ านวน
นักศึกษา 30 คน) โดยการประสานงานผ่านส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
   4.1 ด้านกายภาพ 

รายการ จ านวน 
1.ห้องเรียน  
  1.1 ห้องเรยีน 23 ห้อง 
  1.2 Smart classroom 2 ห้อง 
2.ห้องปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร ์

1 ห้อง 

3.ห้องสมุด 1 ห้อง 

 

 

 

 

 

 

 

นย. 6.1.3 รายงานสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้ง

นครนายก 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

4. หอ้งวจิัย 1 ห้อง 
5. หอ้งประชุม 2 ห้อง 
6. หอ้งสื่อ 2 ห้อง 
7. หอพักนกัศึกษา 60  ห้อง 

 
   4.2 ความพร้อมด้านจ านวนหนังสือและฐานข้อมูล 

รายการ จ านวน 
1.จ านวนหนังสอืทั้งหมด 
(สัดส่วน 27.06 เล่ม : 1 คน) 

7,414 เล่ม 

   1.1 หนังสือเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวยั 
(ภาษาไทย) 

1,232เล่ม 

   1.2 หนังสือเกี่ยวกับ
การศึกษาปฐมวยั 
(ภาษาองักฤษ) 

49 เล่ม 

   1.3 ดุษฎีนิพนธ์/
วิทยานิพนธ/์วิจัย  

475เล่ม 

2.ฐานข้อมูลออนไลน์  
   2.1 ฐานขอ้มลูออนไลน์
วารสาร (Journal) 

15 ฐาน 

   2.2 ฐานข้อมลูออนไลน์ 
(Database) 
  3.3 ฐานข้อมลูหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) 

12 ฐาน 
1 ฐาน 

 

3. คอมพิวเตอรส์ าหรับ
สืบค้นข้อมูล 

43 เครื่อง 

 
5. ศูนย์ฯ นครนายก ติดตามและประเมินผลการใช้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการใช้สิ่ ง

สนับสนุน 

6. ท าการประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

C : การประเมินกระบวนการ 
   หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินระบบและกลไก
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า  
1. ศูนย์ฯ นครนายกมีการด าเนินการเตรียมความ

พร้อมทางด้านกายภาพตามระบบเป็นขั้นตอน 

2 .  ศู น ย์ ฯ  น ค ร น า ย ก  จั ด ป ฐ ม นิ เ ท ศ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ การใช้ฐานข้อมูล การค้นคว้าข้อมูล 
การใช้ WIFI และการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบริการ
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมห้องเรียนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้   ที่ เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการสืบค้น
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ได้ดี 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  พบว่า ความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 ได้ด าเนินการประเมินสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งพบว่าความพึงพอใจโดยรวม 

อยู่ที่ระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  

เมื่อจ าแนกรายด้านได้รายละเอียดดังนี ้

  3.1 ความพร้อมด้านกายภาพ ค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจเท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 

  3.2 ความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ านวย

ความสะดวก ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.58 

อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 

 

A : ปรับปรุงตามผลการประเมิน 

1. จากการจัดปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์ การใช้
ฐานข้อมูล การค้นคว้าข้อมูล การใช้ WIFI และการ
ลงทะเบียนโดยใช้ระบบบริการของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งมีการจัดเตรียม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นย. 6.1.4 รายงานผลความ

พึงพอใจของบุคลากรและ

นักศึกษา ต่อสิ่งสนับสนุน 

นย. 6.5รายงานการประชุม 

ครั้งที่ 11/2560 วาระที่ 5.3 

เ รื่ อ ง  ร าย งานผลความ

ประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อสิ่ งสนับสนุน

การเรียนรู้ และการจัดการ

ข้อเรียกร้องสิ่งสนับสนุน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างองิ 

ห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ที่เพียงพอต่อ
จ านวนนักศึกษาและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน และพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
ได้ดี แต่ควรมีการส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องโดยการจัดอบรมความรู้
ให้กับนักศึกษาเพ่ิม 
2. จากการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการ
ใช้สิ่งสนับสนุน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ภาพรวมด้านหอพักน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 
ในประเด็นการติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลหอพัก 
จึงควรเพิ่มช่องทางการติดต่อประสานงาน และ
มอบหมายให้อาจารย์เป็นผู้ประสานงานร่วมกับ
หอพัก เพื่อสะดวกในการด าเนินงานได้ทันท่วงท ี

 

จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ปีการศึกษา 2560 
รายการ ศูนย์ฯ นครนายก 

1. ห้องเรียน  
Smart classroom 2 
ห้องเรียนปกต ิ 11 
    ห้องเรียน iPad Room - 
2. ห้องท างานอาจารย ์ 2 
3. ห้องปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร ์ 1 
4. ห้องสมุด 1 
5. ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู 100 Mbps. 
6. หนังสือ ต ารา วารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอน 7,414 

6.1หนังสือเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย (ภาษาไทย) 1,232 
6.2 หนังสือเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย (ภาษาอังกฤษ) (เล่ม) 49 
6.3 ดุษฎีนิพนธ/์วิทยานิพนธ/์วิจัย (การศึกษาปฐมวัย) (เล่ม) 475 
6.4 หนังสือส าหรับศึกษาค้นคว้าทั่วไป (เล่ม) - 

    6.5 วารสารบอกรับ - 
6.6 วารสารอภนิันทนาการ - 
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5.4 ระบบการตรวจสอบการเงินที่โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ด าเนินการการบริหารการเงินที่โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุก
ประการ ตามที่ระบุในการปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SuanDusit University Reprofiling) โดยการติดตาม
ตรวจสอบ และการประเมินผลในระบบบริหารภายในของมหาวิทยาลัยด าเนินการผ่านคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่ง
หลักสูตรจะด าเนินการผ่านคณะกรรมการประจ าคณะ และคณะอนุกรรมการด้านการเงิน ทรัพย์สินและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยพิจารณาการบริหารจัดการ การวางแผน การเงิน โดยพิจารณาการบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลและผลสัมฤทธิ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2558 
 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนนิงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
6.1 4 คะแนน 4 คะแนน 
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรอืสาระจากผู้
ประเมนิ* 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1. การจัดการเรียน การรับ
นักศึกษามีประเด็น KM อย่างไร มี
แผนการ KM อย่างไร KM กันกี่
ครั้ง องค์ความรู้ใหม่ที่ได้คืออะไร 
ใช้คู่มือการรับนักศึกษาหรือไม่,  ใช้
คู่มือนี้แล้วนักศึกษาตัดสินใจเข้า
เรียนเพ่ิมขึ้นหรือไม่ 

- ควรวางแผนการรับนักศึกษาใน
หลักสูตร 60 และควรจัดท าการใช้
คู่มือการรับนักศึกษา 
 

- ในมคอ.2 หลักสูตร 60 ได้
ก าหนดแผนการรับนักศึกษาทุกชั้น
ปีตั้งแต่ปีที่ 1-5 ตั้งแต่ปี 2560-
2565  และมีคู่มือการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสวน   ดุสิ ต 
สามารถ download ได้จาก
เว็บไซต์ www.dusit.ac.th  

2. วิธีการรับนักศึกษาควรมีความ
โดดเด่น, มีความเป็นเอกลักษณ์ 
และเชื่อมั่นได้ว่าจะได้นักศึกษาที่ดี
เหมาะกับสาขาและมีกระบวนการ
แต่กระบวนการไม่ชัด  
 

- ควรวางแผนแนวทางการสอบ
สัมภาษณ์นักศึกษาในเชิงลึกเพื่อ
ส ร รห านั ก ศึ กษ าที่ เ ห ม าะกั บ
สาขาวิชา 
 

- ใช้กระบวนการสอบสัมภาษณ์
ด้วยการดูบุคลิกภาพความเป็นครู 
และใช้ค าถามที่วัดทัศนคติเชิงลึก 
เพื่อดูทัศนคติถึงความเข้าใจในงาน
การศึกษาปฐมวัย ความรัก และ
ความมีเมตตากับเด็ก ความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิชาชีพครู การดูแฟ้มผล
การเรียน และผลงาน  

3. ผลของการด าเนินกระบวนการ 
เช่น แต่ละขั้น เป็นอย่างไร รับ
นั ก ศึ กษ า ได้ ต าม เป้ า ห รื อ ไ ม่ , 
นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่ต้องการหรือไม่ เช่น จบ ม.
ปลาย เจตคติที่ดี  /  วิชาชีพครู
คุณลักษณะ บุคลิกภาพ เหมาะกับ
อาชีพครู อธิบายในแต่ละขั้น  

- ควรเขียนแสดงผลการด าเนิน
กระบวนการรับนักศึกษาให้ชัดเจน
ว่าได้รับตามเป้าหมายหรือไม่ มี
คุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ เช่น 
เจตคติที่ดีในวิชาชีพครู บุคลิกภาพ
ความเป็นครู 
 

- ในหมวด 3 .มีการระบุผลการ
ด าเนินงานการรับนักศึกษารหัส 
60 ด้วยระบบ Admission 
เป้าหมายการรับ  30 คน มา
รายงานตัว 15 คน 
 

4. ข้อ 3 พบว่าขั้นการประกาศรับ
มีคุณสมบัติที่กว้างเกินไปจึงมีมติ
ปรั บ เกณฑ์ ก า รรั บ  และมี คุณ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ร่วมด้วย 
 

- ควรมีการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
ร่วมด้วย 
 

- มีการวางแผนการจัดการประชุม
ผู้ปกครอง ในภาคเรียนที่ 2 /2560 
 

http://www.dusit.ac.th/
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ข้อคิดเห็นหรอืสาระจากผู้
ประเมนิ* 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

5. กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ควรมีปฏิทินที่ชัดเจน  แผนการจัด
กิจกรรมควรมีงบประมาณเพียงพอ 
ควรมีการ  บูรณาการกิจกรรม
เตรียมความพร้อม หากมากไปจะ
กระทบต่อการเรียนของนักศึกษา
กระบวนการเตรียมความพร้อม
ควรมีความชัดเจน เช่น วิเคราะห์
ประเมินความพร้อมจัดท าแผนงาน 
/ โครงการ / กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมอาจบูรณาการ ในชั้น
เรียนได้, ท ากับคณะ มหาวิทยาลัย
และสาขา การด าเนินโครงการ
กิจกรรม / การประเมินความ
พร้อมของนักศึกษา การจัดท า
แผนพัฒนาความพร้อมนักศึกษา 
และการประเมิน / การปรับปรุง
กระบวนการเตรียมความพร้อม 

- ควรท าปฏิทินการจัดกิจกรรม
ของนักศึกษาให้ชัดเจน และจัดท า
เป็นโครงการที่ชัดเจน 

มี ปฏิ ทิ นก า รจั ดกิ จ ก ร รมขอ ง
นักศึ กษาที่ จั ดร่ วมกับคณะครุ
ศาสตร์ และมีรายละเอียดโครงการ 
สามารถ download ได้จากเว็ป
ไซต ์
www.education.dusit.ac.th 

6.  ควรมีความชัดเจนในการ
ควบคุมดูแล และ ให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการแก่นักศึกษาและแนะ
แนวให้ชัดเจนแต่ละขั้นตอนควรมี
กลไกที่ชัดเจนให้การด าเนินงาน
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- ควรมีค าสั่ งแต่งตั้ งอาจารย์ที่
ปรึกษาอย่างเป็นทางการ 
- ควรมีการท า Website, 
Facebook ช่องทางการตดิต่อ  
ก าหนดเวลาให้ค าปรึกษา  เรียน 
และ เรื่ อ งส่ วนตั ว   จั ดบริ ก าร
ปรึกษาส่วนตัว 

- อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านมีไลน์
ส่วนตัวเพื่อติดต่อกับนักศึกษา  
- มีชั่วโมง Homeroom ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
- มีชั่วโมง Office Hour เพื่อให้
นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาปัญหา
ต่ า งๆทั้ ง ก าร เ รี ย นการปัญหา
ส่วนตัว 

7.  ควรก าหนดเป้ าหมายของ
ศักยภาพหรือทักษะในศตวรรษที่ 
21 ให้ชัดเจน 
 
 

- ควรให้ระบุทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
ศตวรรษที่ 21 ลงไปในมคอ.3 
 
 
 

- ในมคอ.3 ตั้งต้น หลักสูตร 60 ได้
ระบุวิธีการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาได้คิด
วิเคราะห์ อภิปราย มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน และบาง

http://www.education.dusit.ac.th/
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ข้อคิดเห็นหรอืสาระจากผู้
ประเมนิ* 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
- ควรมีการจัดกลุ่มกิจกรรมว่าจะ
เตรียมความพร้อมทักษะด้านใด               
เชื่อมค่าเป้าหมายในหลักสูตร = 
ตรงกันหรือไม ่
 
   - มีการประเมินด้วยวิธีการใดที่
จะสรุปได้ ว่ านักศึกษามีทักษะ
ตามที่ศตวรรษที่ 21 ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร ให้เขียนการ
ด าเนินงาน + ผลให้ละเอียด การ
ประเมินไม่ใช้ประเมินกิจกรรมต้อง
ประเมินกระบวนการที่เราก าหนด
ไว้ ไม่ประเมินผลการ จัดกิจกรรม  
หรือวัดความพึงพอใจ  
 
- จัดให้นักศึกษามากมีความ
หลากหลายแต่ควรมีผลสรุปเชิง
ปริมาณ / คุณภาพ เช่น นักศึกษา  
ได้รับรางวัลในกิจกรรมต่างๆ  
 

 
 
 
- ควรให้ระบุกิจกรรมในการเตรียม
ความพร้อมในทักษะต่ างๆ ใน
มคอ.3 
 
 
- ควรระบุผลการประเมินจากการ
จัดกิจกรรมที่ ให้นักศึกษาได้คิด
วิเคราะห์ อภิปราย มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้มากน้อยเพียงใดใน
มคอ.3  
- ควรเขียนผลการด าเนินงานที่
เกิดขึ้น ให้ละเอียดในมคอ.5  
- ควรประเมินจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในมคอ.3   
 
– ควรมีการสรุปผลกิจกรรมของ
นั ก ศึ กษ าทั้ ง เ ชิ ง ป ริ ม าณและ
คุณภาพ 
- ควรมีการสรุปผลกิจกรรมของ
นั ก ศึ กษ าทั้ ง เ ชิ ง ป ริ ม าณและ
คุณภาพ 

วิชามีให้นักศึกษาได้ไปดูงานนอก
สถานที่ 
 
- ในมคอ.3 ตั้งต้น หลักสูตร 60 ได้
ระบุวิธีการประเมินผลที่สอดคล้อง
กับวิธีสอนเพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21  
 
-ในมคอ.5 หลักสูตร 60 มีการ
ประเมินกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนว่ามีปัญหาอย่างไร 
และควรปรับปรุงอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
- มีรายงานผลการสรุปกิจกรรม
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทั้ง 
เชิงปริมาณและคุณภาพ 
 

8. การรับและแต่ งตั้ งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรบอกกระบวนการ 
บอกผล  ไม่ ร ะบุ ก า รประ เมิ น
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการ 
 
- ปรับการเขียนระบบการบริหาร

- ควรมีการประชุมเพื่อวางแผน
กระบวนการการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
- ควรมีการปรับระบบการเขียนให้

- มีการประชุมและมีค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
- ได้ปรับระบบการเขียนให้ชัดเจน    
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ปรับปรุงหลักสูตร 

อาจารย์ให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
  - ก าหนดขอบข่ายของการ
บริหารอาจารย์ว่ามีประเด็นใดบ้าง  
 -ดูแผนพัฒนาอาจารย์
บริหารกี่เรื่อง / ทักษะการสอน 
 -แผนระยะสั้น-ยาว 
 -การจัดสรรงาน ท างาน 
การลาออก เกษียณ Conference 
มคอ.3 จะเหมือนกันใช้ เกณฑ์
เดียวกัน, การทวนสอบรายวิชา 
 - การให้ขวัญ, ก าลังใจ, 
การธ ารงรักษา, การก าหนดภาระ
งานที่เขียนมา การก าหนดบทบาท
ความรับผิดชอบ เขียนเหมือนลอก
เกณฑ์แต่ไม่ทราบว่าท าอย่างไร  
 
  - การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เขียนไม่มีระบบ เช่น  
 - แต่งต้ังคณะกรรมการ 
 - ก าหนดนโยบายการ
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์  
 - ก าหนดบทบาทหน้าที่ / 
แนวปฏิบัติ  
 - จัดท าแผนส่งเสริมและ

ชัดเจน มีกระบวน การประเมินผล
ที่เป็นระบบมีการประชุมเพื่อวาง
แผนการ 
 
 
 
 
 
-ควรมีการประชุม เพื่ อก าหนด
ขอบข่ายของการบริหารอาจารย์ให้
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ในมคอ.2 หลักสูตร 60 ควรเขียน
ขอบข่ายการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ให้มีความเป็นระบบมาก
ขึ้น 
 

มีกระบวน ในมคอ.2 หลักสูตร 60 
ในหมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
แ ล ะ ไ ด้ เ ขี ย น ร ะ บุ ใ น ม ค อ .2 
หลักสูตร60 หมวด 2 ข้อ 2 
แผนพัฒนาปรับปรุง บุคลากรด้าน
การเรียนการสอนและวิจัยให้มี
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ได้เขียนระบุในมคอ.2 หลักสูตร
60 หมวด 2 ข้อ 2 แผนพัฒนา
ปรับปรุง บุคลากรด้านการเรียน
การสอนและวิจัยให้มีคุณภาพ 
- ได้เขียนระบุในมคอ.2 หลักสูตร
60 ในหัวข้อที่เป็นระบบ ในหมวด 
6 การพัฒนาอาจารย์ ได้แก่  
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์
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ประเมนิ* 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

พัฒนาอาจารย์ มี 2 แผนย่อย 
  1.แผน ป.เอก (เส้นทาง)  
  2 . แผน  ต าแหน่ งทาง
วิชาการ 
 กิจกรรมในแผนน่าจะมี
การท าวิจัย, การเขียนบทความ
ทางวิชาการ, การพัฒนาตนเอง, 
การท า portfolio , ID Plan 
เป้าหมายต่ออาจารย์ในหลักสูตร มี
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 

ใหม่  
2.การพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้แก่อาจารย์  
  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น  ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผล  
  2.2 การพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพด้านอื่นๆ 
 
 

9. ให้เขียนอธิบายกระบวนการ
และขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 
60เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์บริบทที่ต้อง
ปรับปรุง แต่งตั้งคณะกรรมการ
หลักสูตรฯลฯ ถึงเข้าสภา 
 
 
 
 
 
     -เ ขี ย น ก า ร ท บ ท ว น
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรว่าขั้น
ใดมีปัญหา และปรับปรุงอย่างไร 
 
 
     -การปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้ระบุกระบวนการให้
ชั ด เ จ น แ ล ะ บ อ ก ผ ล ข อ ง ก า ร
ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
ว่าแต่ละภาคเรียนปรับรายวิชา
ใดบ้าง ปรับลักษณะใดและผลที่

- ควรเขียนอธิบายกระบวนการ
และขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 
60 ในมคอ.2 หลักสูตร60 ให้
ชัดเจน  
 
 
 
 
 
 
- ควรจั ดประชุม เพื่ อวางแผน
ท บ ท ว น ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตร 
 
 
- ควรจัดประชุมเพื่อวางแผนการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
ในแต่ละภาคเรียน 
 
 

- ได้ อธิบายกระบวนการและ
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 60 
อย่างละเอียดโดยเริ่มตั้งแต่การ
วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกหรือ
การพัฒนาที่ จ า เป็นต้องน ามา
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
ผลกระทบต่างๆที่มีต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจมหาวิทยาลัย 
 
- มีการประชุมเพื่อทบทวนการ
พัฒนาหลักสูตร 60 ร่วมกับ
หลักสูตร 54 ว่าขั้นใดมีปัญหา และ
ปรับปรุงอย่างไร 
 
- มีการวางแผนการประชุมเพื่อ
ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตร
ในแต่ละภาคเรียนของหลักสูตร 60 
ร่วมกับ หลักสูตร 54 
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ข้อคิดเห็นหรอืสาระจากผู้
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ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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ปรับปรุงหลักสูตร 

เกิดขึ้น เป็นอย่างใด เขียนการ
ทบทวนกระบวนการให้ชัดเจน 
 
10. การวางระบบผู้สอนและ 
กระบวนการเรียนการสอน 
     - ป รั บก า ร เ ขี ยน ร ะบบ ให้
ชัดเจน  
     - น าเสนอผลการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการเรียนการ
สอนในปี 59 เป็นอย่างไร เช่นระบุ 
วัน เดือน ปีที่ส่งมคอ.3,4 
 
     - เ รื่ อ งการบู รณาการการ
จั ดการ เ รี ยนการสอน ให้ ร ะบุ
รายวิชาที่บูรณาการด้านการวิจัย 
การบริการด้านวิชาการ การท านุ
บ ารุง และระบุผู้สอนให้ชัดเจน 
แยกภาคเรียนที่1 ,2 เขียนการ
ประเมินกระบวนการให้ชัดเจนโดย
บอกวิ ธี ป ระ เมิ น  และผลการ
ประเมินกระบวนการ 
 
     -  เขียนระบบการประเมิน
ผู้เรียนให้ชัดเจน 
 
 
     - เขี ยนผลการด า เนิน งาน
สะท้อนให้ เห็นถึ งการประเมิน
ผู้เรียนที่มีคุณภาพทุกข้อย่อยทั้ง 3 
ข้อเขียนการประเมินกระบวนการ
ให้ชัดเจน โดยบอกวิธีการประเมิน

 
 
- ควรปรับการเขียนให้ชัดเจน 
 
- ควรน าเสนอผลการวางระบบ
ผู้สอน และกระบวนการเรียนการ
สอน 
 
 
-ควรระบุรายวิชาที่บูรณาการด้าน
การวิจัย การบริการด้านวิชาการ 
การท านุบ ารุง และระบุผู้สอนให้
ชัดเจน แยกภาคเรียนที่1 ,2 
 
 
 
 
 
 
- ควรเขียนระบบการประเมิน
ผู้เรียนให้ชัดเจน 
 
 
- ควรเขียนผลการด าเนินงาน
สะท้อนให้ เห็นถึ งการประเมิน
ผู้เรียนที่มีคุณภาพ 

 
 
- มีการประชุมเพื่อวางระบบผู้สอน
และกระบวนการเรียนการสอน
ของหลักสูตร 60 
 
 
 
 
-มีการวางแผนการจัดระบบผู้สอน 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาในแต่ละภาค
เรียนอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
- ในมคอ.3 ตั้งต้น หลักสูตร 60   
มีการ เขียนวิ ธีการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างชัดเจน 
 
- ในมคอ.5 หลักสูตร 60 ได้เขียน
ผลการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน 
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ปรับปรุงหลักสูตร 

กระบวนการ ข้อค้นพบในการ
ประเมินกระบวนการว่าขั้นใดควรมี
การปรับปรุ งและพัฒนา และ
หลักสูตรได้มีการแก้ปัญหานั้น
อย่างไร 
11. ควรระบุว่าในการประชุมแต่
ละครั้งมีอาจารย์เข้าร่วมกี่ครั้ง มีค่า
ร้อยละเท่าไร ระบุจ านวนครั้ง วันที่ 
และสาระส าคัญในการประชุมแต่
ละครั้งการแก้ปัญหานั้นอย่างไร 
 
     - ให้ระบุรายวิชาที่ทวนสอบ 
และระบุร้อยละให้ เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมิน 
 
     - ให้ระบุรายละเอียดกลยุทธ์
การสอนที่มีการปรับปรุง โดยสรุป
จากมคอ 7 ปีที่แล้ว 
 
     - ให้ระบุจ านวนอาจารย์ใหม่  
ร ายชื่ อ  ส า ระส าคัญของกา ร
ปฐมนิเทศ 
 
     - ให้ระบุจ านวนอาจารย์และ 
รายละเอียดเพิ่มเติมพอควร ระบุ
รายละเอียด เช่น รายชื่อที่ หัวข้อที่
อบรม และผลการน าไปใช ้
 
     - ระบุผลคะแนนที่เป็นตัวเลข  
และรายละเอียดการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล  

- ควรระบุว่าแต่ละครั้งมีอาจารย์
ร่วมกี่ครั้ง มีค่าร้อยละเท่าไร ระบุ
จ านวนครั้ง วันที่ และสาระส าคัญ
ในการประชุ มแต่ ละครั้ ง ก า ร
แก้ปัญหานั้นอย่างไร 
 
- ควรระบุรายวิชาที่ทวนสอบและ
ระบุร้อยละให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมิน 
 
- ควรระบุรายละเอียดกลยุทธ์การ
สอนที่มีการปรับปรุง โดยสรุปจาก 
มคอ 7 ปีที่แล้ว 
 
- ควรระบุจ านวนอาจารย์ใหม่ 
สาระส าคัญของการปฐมนิเทศ 
 
 
- ควรระบุจ านวนอาจารย์และ 
รายละเอียดเพิ่มเติมพอควร ระบุ
รายละเอียด เช่น รายชื่อที่ หัวข้อที่
อบรม และผลการน าไปใช ้
 
- ควรระบุผลการประเมินโดยรวม 
และน าเสนอจุดเด่นของการสอน
ของอาจารย์ และข้อเสนอแนะใน

- มีรายงานการประชุมอาจารย์
ระบุครั้ง วันที่ สาระส าคัญ  
 
 
 
 
- มีรายวิชาในหลักสูตร 60 ที่เข้า
ทวนสอบ 
 
 
- ระบุรายละเอียดกลยุทธ์การสอน
ที่มีการปรับปรุง โดยสรุปจาก มคอ 
7 ปีที่แล้ว 
 
- ในหมวด 2 มีระบุจ านวนอาจารย์
ใหม่ การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 
 
- ในหมวด 2 มีระบุรายละเอียด
เพิ่มเติมของอาจารย์ใหม่ เช่น วันที่
อบรม หัวข้อที่อบรม  
 
 
- มีผลการประเมินการสอนของ
คณะครุศาสตร์ และในภาคเรียนที่ 
1/60 



127 

 

ข้อคิดเห็นหรอืสาระจากผู้
ประเมนิ* 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

     - ใ ห้ ร ะบุ ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น
โดยรวม และน าเสนอจุดเด่นของ
การสอนของอาจารย์ ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง 

การปรับปรุง 
 

    12. ระบบและกลไกคืออะไร  
     - ท างาน 6 ด้าน คือ อะไร / 

แยกเป็นของมหาวิทยาลัย คณะ  

หลักสูตร 

     - ความเพียงพอเหมาะสม 

แสดงแต่ไม่แจ้งว่า ต่อ นักศึกษา

เท่าไหร่  

     - แต่ละศูนย์มีกลวิธีต่างกัน

หรือไม่ การประเมินความพึงพอใจ

อาจารย์ สิ่งสนับสนุน นักศึกษา

สับสนแยกให้ชัด 

 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
หมายเหตุ : * ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผลประเมินปีที่ผ่านมา 
 

สรุปตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

องค์ประกอบ 
ปีการศึกษา 

2557 2558 2559 
1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต 4.55 4.71 4.28 
3. นักศึกษา 3.00 3.00 3.00 
4. อาจารย ์ 3.22 3.00 3.34 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 3.50 3.50 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00 3.00 3.00 
รวม 3.44 3.42 3.43 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ 5 กุมภาพันธ์ 2561 (หลักสูตร 54  
ตั้งแต่รหัส 54 ) 
 

ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมนิ ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมนิ 
1.อยากพัฒนาความสามารถด้านภาษา การฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน 
 
 
2. อยากให้หลักสูตรฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้น 
- 
 
 

ควรปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มเติมรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมากขึ้น และอาจเป็น
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชิพครูปฐมวัย  
 
ควรให้อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรสอดแทรกการ
สอนหรื อกิ จ ก ร รมต่ า งๆ ในรู ป แบบ  Active 
Learning ให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ อภิปราย
มากยิ่งขึ้น  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  - 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) (หลักสูตร 54  ตั้งแต่รหัส 54 ) วันที่ส ารวจ 5 กุมภาพันธ์ 
2561 
 

กระบวนการประเมิน  ให้กรอกแบบประเมินผลใน google form และส่งกลบัคืน 
ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมนิ ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมนิ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกับปฏิบัติงาน 
1.ควรศึกษา ท าความเข้าใจหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2. สร้างทัศนคติด้านการตรงต่อเวลา 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
1. ฝึกฝนบุคลิกภาพด้านการเป็นคร ู
2. ให้มีความรักและเห็นความส าคัญของอาชีพครู 

ควรให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพครูปฐมวัย และบุคลิกภาพครูปฐมวัย ปลูกฝัง
คุณลักษณะต่างๆให้กับนักศึกษา 
 
 
ควรให้อาจารย์ที่ปรึกษา พูดคุยกับนักศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอให้นักศึกษาเห็นความส าคัญวิชาชีพครู
ปฐมวัย และบุคลิกภาพครูปฐมวัย 
 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน   - 
 
 



หมวดที่ 7  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ป ี
 

ประเดน็ รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน  - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร

ปรับปรุง) พ.ศ. 2560 มีการปรับแผนรับนักศึกษา โดยปรับลดจ านวน
นักศึกษาจาก 360 คน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  เป็น 150 คน ซึ่ง
จะส่งผลให้จ านวนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ 
- ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้มีการรับ
นักศึกษาเข้าใหม่เพียงหนึ่งรอบ คือ รอบแอดมิดชั่น จึงส่งผลให้นักศึกษา
รหัส 60 มีจ านวนลดลง และไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 จ านวนแผน
รับ จ านวน 150 คน แต่มีนักศึกษาเพียง 60 คน 
- เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรอัตลักษณ์ ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของมอนเตสซอรี่ และเพื่อให้
นักศึกษาใช้เป็นวิชาเอกเลือก จ านวน 2 รายวิชา คือ 1. วิชาการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่ (Montessori Education) และ 2. วิชาการสอนแบบมอน
เตสซอรี่ในบรบิทไทย (Montessori in the Thai Context)  

การเปลี่ยนแปลงภายนอก
สถาบัน  

-ไม่ม-ี 
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หมวดที่ 8 แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตผุลที่        
ไม่สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ 

1. แผนพัฒนา
คณาจารย ์
- การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
- การพัฒนา
กระบวนการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การพัฒนาผลงาน
วิชาการ 

ปีการศึกษา 2560 
 
- การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ใน
หลักสูตร (ปัจจุบันมี
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
11 คน)  
 
- การพัฒนากระบวนการ
ท าวิจัย ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนการท าวิจัยจาก
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย อย่างน้อย 2 
เรื่อง 
 
 
 
 
 
- การพัฒนาผลงานวิชาการ 
อาจารย์ได้เผยแพร่ผลงาน
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด อย่างน้อย 2 เรื่อง 

หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย 

 
 
- ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ยัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากอาจารย์
อายุงานยังไม่ครบตามก าหนดตาม
การขอผลงานทางวิชาการ  
 
- ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้รับ
ทุนสนับสนุนการท าวิจัย 2 เรื่อง 
ดังนั้น 
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมส าหรับ
ผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ใน
เขตภาคตะวันออกของไทย 
2. การศึกษาความต้องการสื่อของเล่น
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 
- ปีการศึกษา 2560 คณาจารย์ใน
หลักสูตรได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ดังต่อไปนี้ 
1. ขวัญใจ จริยาทัศน์กร บทความวิจัย 
เรื่อง “การวเิคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ทักษะการคิดของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวยั มหาวิทยาลัย สวน
ดุสิต” การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” ครั้งที ่11 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตผุลที่        
ไม่สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ 

2. จิราภรณ์ ยกอินทร์  ขวัญใจ              
จริยาทัศน์กร  ชนม์ธิดา ยาแกว้  
และอัญชิษฐา ปิยะจิตติ บทความวิจัย 
เรื่อง “ผลการใช้รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติวิชาการ
ประเมินพัฒนาการเด็กคณะครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต” การประชุม
วิชาการ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2561  
“กลยุทธ์ดิจิทัลสาหรับอุดมศึกษา: การ
เสริมสร้างการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล” โดย สานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา สมาคม
เครือข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 

2. แผนพัฒนา
คุณภาพนักศกึษา 
- ความรู้ความ
ช านาญด้านวิชาชีพ
คร ู
- ความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
- คุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นครู 

ปีการศึกษา 2560  
หลักสูตรด าเนินการจัด
โครงการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา 
และจัดกจิกรรมเสริมความ
เป็นครู ประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี ้
1. โครงการก้าวแรกสู่มสด. 
2. โครงการสานสัมพันธ์พ่ี
กับน้อง 
3. พิธีไหว้ครู 
4. โครงการการเล่นตาม
รอยพระยุคลบาท เพื่อ
ส่งเสริมทักษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย 
5. โครงการเสริมสร้างท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.โครงการพัฒนาทักษะใน

คณะครุศาสตร์
และหลักสูตร
ศึกษาศาสตร

บัณฑิต 
สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย 

ด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ 



  132 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตผุลที่        
ไม่สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จ 

ศตวรรษที่ ๒๑ ส าหรับครู
ปฐมวัย 
7. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพนักศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  สู่
ครูมืออาชีพในอนาคต 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

  หลักสูตรฯ มีการเพิ่มรายวิชาเอกเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยเป็นหลักสูตรอัตลักษณ์ ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของมอน
เตสซอรี่ และเพื่อให้นักศึกษาใช้เป็นวิชาเอกเลือก จ านวน 2 รายวิชา คือวิชาการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori 
Education) และวิชาการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทไทย (Montessori in the Thai Context)  

 
 2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
  (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผล
รายวิชาฯ) 
  หลักสูตรฯ เสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning ในทุกรายวิชา และในรายวิชา
ที่ต้องมีชั่วโมงของการปฏิบัติ ให้นักศึกษาได้ลงฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
 
 3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

  หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยเปิด
โอกาสให้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง    
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับป ี2561 
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันทีค่าดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ับผิดชอบ 

 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาทีแ่ล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนพัฒนาคณาจารย์ 
- การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
- การพัฒนากระบวนการท าวิจัย 
 
 
 
- การพัฒนาผลงานวิชาการ 

ปีการศึกษา 2561 
- หลักสูตรก าหนดให้มีอาจารย์ยื่น
ขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อย่าง
น้อย 1 คน 
- หลักสูตรก าหนดให้มีงานวิจัยที่ขอ
ทุนจากสถาบนัวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแหล่ง
ทุนภายนอก อย่างน้อย 2 เรื่อง 
- หลักสูตรก าหนดให้มีการน าเสนอ
ผลงาน (Proceeding) หรือมีการ
ตีพิมพ์เพื่อเผยแพรผลงานใน
ฐานข้อมูล TCI หรือหนังสือ อย่าง
น้อยจ านวน 2 เรื่อง 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

2. แผนพัฒนานักศึกษา 
 
 
- ความรู้ความช านาญด้านวิชาชีพ
คร ู
- ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
 
- คุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นคร ู

ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรจะด าเนินการจัดโครงการ 
ดังนี้ 
- ความรู้ความช านาญด้านวิชาชีพ
คร ูจ านวน 1 โครงการ 
- ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจ านวน 1 โครงการ 
- ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
จ านวน 1 โครงการ 
- คุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นครู จ านวน 1 โครงการ 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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ภาคผนวก 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก  
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย  
        (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1  

1. Jitsupa, J., Siriprichayakorn, R. and Nilsook, P. (2015).  A Comparison of 
Academic Achievement in English Subject of Suan Dusit Rajabhat University Students Majoring in Early 
Childhood of Education with the Developing of Electronic Story Books in English for Young Children 
using the ADDIE model. ARTS-LC 2015. Bangkok, Thailand. 3-4 September, 2015, 252-262. 

2. ขวัญใจ จรยิาทัศน์กร รวี ศิริปริชยากร และสุพัฒนา หอมบุปฝา. (2560). การวิเคราะห์
จ าแนกปัจจัยทีส่่งผลต่อเกณฑก์ารเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย. การประชุมทางวิชาการของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่55 (31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์), 126-133. 

 
 อาจารย์คนประจ าหลักสูตรที่ 2 

1. ชนม์ธิดา  ยาแก้ว, รวี  ศิริปริชยากร, จิราภรณ์ ยกอินทร์, อารีย์ พรหมเล็ก และอัญชิษฐา 
ปิยะจิตติ. (2560). พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก  เ ข ตพื้ นที่ ภ า คตะวั น ออก .  กา รประชุ ม วิ ช า ก า ร ด้ า นก า รประกั นคุ ณภาพ  ร ะดั บ ช าติ  ค รั้ ง ที่  1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 8  ธันวาคม 2560, 1-14. 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3 
1. ชนม์ธิดา  ยาแก้ว, รวี  ศิริปริชยากร, จิราภรณ์ ยกอินทร์, อารีย์ พรหมเล็ก และอัญชิษฐา 

ปิยะจิตติ. (2560). พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เ ล็ ก  เ ข ตพื้ นที่ ภ า คตะวั น ออก .  กา รประชุ ม วิ ช า ก า ร ด้ า นก า รประกั นคุ ณภาพ  ร ะดั บ ช าติ  ค รั้ ง ที่  1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน. 8  ธันวาคม 2560, 1-14. 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4 
 1. Chaiyot Chaoranong. (2014). The Development of Competency 
Measurement for the Early childhood Teachers of the Early Childhood Development Centers : 
Multievel Confirmatory Factor Analysis. International Journal of Social Science Tomorrow, 3(1), 1-7. 
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  อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5  
1. ขวัญใจ  จรยิาทัศน์กร มณกิา ทองคง และ เสกสรร ทองค าบรรจง. (2559). การวิเคราะห์

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. การประชุม
วิชาการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 กลุ่มศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร, 1424-1438. 

2. ขวัญใจ จรยิาทัศน์กร รวี ศิริปริชยากร และสุพัฒนา หอมบุปผา. (2560). การวิเคราะห์
จ าแนกปัจจัยทีส่่งผลต่อเกณฑก์ารเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย. การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 สาขา
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 126-133. 
  

 
 
 
 

 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
ประธานหลักสูตร : ดร.พรชลุี  ลังกา 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ดร.สิทธิพร  เอี่ยมเสน  (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี ้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้

ผลการด าเนนิงาน 

ผลคะแนนประเมิน ตัวต้ัง 
ผลลัพธ ์

  บรรล ุ

ตัวหาร    ไม่บรรลุ 
องค์ประกอบที่ 1 
(หมวดที่ 1) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  5  ข้อ  ผ่าน/ไม่ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1     คะแนน   
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ร้อยละ ...   
 

องค์ประกอบที่ 3 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งช้ี 3.1 3  คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 3.2 3  คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 3.3    คะแนน   

องค์ประกอบที่ 4 
(หมวดที่ 2) 

ตัวบ่งช้ี 4.1 4   คะแนน   
ตัวบ่งช้ี 4.2 (1) 5 คะแนน ร้อยละ 50   

 
ตัวบ่งช้ี 4.2 (2) 1.25 คะแนน ร้อยละ 15   

 
ตัวบ่งช้ี 4.2 (3) 5 คะแนน ร้อยละ 26   

 

เฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 4.2 
3.75 คะแนน 

ร้อยละ 30.33 
  

 
องค์ประกอบที่ 5 
(หมวดที่ 4) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 4  คะแนน   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 4  คะแนน   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 4  คะแนน   
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 5 คะแนน ร้อยละ 100   

 
องค์ประกอบที่ 6 
(หมวดที่ 5) 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  4  คะแนน   

13 ตัวบ่งชี ้ คะแนนเฉลี่ย  
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายองค์ประกอบ 
 

องคป์ระกอ
บท ี่ 

คะแนน 
ผา่น 

จ  านวน 
ต ัวบ่งช ี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลการประเม ิน 
0.01 – 2.00  ระด ับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระด ับค ุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00  ระด ับคุณภาพด ี 
4.01 – 5.00  ระด ับค ุณภาพด ีมาก 

1 ผลการประเมนิ ผ่าน  หล ักสต ู รได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ช ี้ใ

น 
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี ่2

 - 
6 

2 - - 2.1, 2.2   
3 3 3.1, 3.2, 3.3 - -   
4 3 4.1, 4.2, 4.3 - -   
5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2   
 
 
การวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 
 

องค์ประกอบ จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
2 1. 

2. 
3. 
 

1. 
2. 
3. 
 

3   
4   
5   
6   
 

 
 
 
 
 
 

 


