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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ประจ าปีการศึกษา 2562 (รอบ 12 
เดือน) มีผลการด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับด ี(3.83 คะแนน)  
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สารบัญ 
 

  หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 2 
สารบัญ   
ส่วนที่ 1  บทน า  
 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร                        4 
 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 6 
 สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินในรอบปีการศึกษา 2561 7 
ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานของหลักสูตร   
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 8 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 20 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 22 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (หมวดที่ 2 อาจารย์) 58 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

                     (หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา ของหลักสูตรและคุณภาพการ  
                      สอนในหลักสูตร) 

82 

 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 125 
 ข้อมูลเพิ่มเติม  
 หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 135 
 หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 140 
 หมวดที่ 8 แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 141 
ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเอง  
 ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้ 144 
 ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายองค์ประกอบ 145 
 ตารางที่ 3 สรุปตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 146 
ภาคผนวก   
 ค าสั่งต่าง ๆ (ถ้ามี)  
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ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
 

ประเด็น รายละเอียด 
รหัสหลักสูตร 
      มี มคอ.1 
      ไม่มี มคอ.1 

 

ปรัชญา สร้างครูปฐมวัยมืออาชีพที่มีบุคลิกภาพเด่น ภาษาอังกฤษดี 
บูรณาการการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี และสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพครู มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็นหลัก ในการปฏิบัติตน และมี
ความรับผิดชอบต่อวิชาการและวิชาชีพ 
2. มีวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต มีจิตสาธารณะ จิตบริการ
ต่อผู้อื่นและชุมชน 
3. เป็นผู้ใฝ่รู้ มีปัญญา และมีความรอบรู้เข้าใจในพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย เชี่ยวชาญในการ จัดการเรียนรู้ด้าน
การศึกษาปฐมวัย และการใช้เทคโนโลยี 
4. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่มีกับการปฏิบัติงาน
จริงในสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5. มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 
6. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ติดตามแนวโน้ม
และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
7. มีบุคลิกภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับครูปฐมวัย 
8. มีความเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย 
9. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร และสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กับเด็กปฐมวัยได้ 

คุณลักษณะของบัณฑิต 1. มีความเป็นครูมืออาชีพ  
2. มีทักษะการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาง การศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอด
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ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาปฐมวัย  
3. มีบุคลิกภาพที่ดีตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
4. มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ  

ระดับคุณวุฒิ (ตรี/โท/เอก) ปริญญาตร ี
วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พทุธศกัราช 2562 โดยปรับปรุงจาก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พทุธศักราช 2562 
2. เร่ิมเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นตน้
ไป 
3. คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรในการ
ประชุม คร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
4. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ พิจารณาหลักสูตรใน
การประชุม คร้ังที่ 1(1)/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
5. คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุม คร้ังที่ 3(35)/2562 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 และคร้ัง
ที่ 4(36)/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 
6. สภามหาวทิยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 
4(38)/2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 

วันที่/ภาคการศึกษาที่เปิดสอน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันที่ สกอ. รับทราบ อยู่ระหว่างการด าเนนิการ 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  
       ในมหาวิทยาลัย 
       วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง 

 
ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก 

กรณีเปิดสอนนอกที่ตั้ง  
    - วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ

ให้จัดการศึกษานอกที่ตั้ง 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัสวนดสุิต อนุมัติ/เห็นชอบ 
หลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 4(38)/2562 เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2562 

    - วันที่เริ่มเปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง วันที่เร่ิมเปิดสอนนอกสถานที่ตัง้ 15 สิงหาคม 2562 ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

    - เหตุผลที่สภาอนุมัติให้จัดการศึกษา - 
    - วันที่น าส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบ บันทึกลงระบบ CHECO 
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1.2 รายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ระบุใน มคอ. 2 

อาจาร์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปัจจุบัน 
หมายเหตุ 

(กรณี
เปลี่ยนแปลงให้
ระบุวันทีส่ภา
มหาวิทยาลยั

อนุมัติ) 

 
ชื่อ-สกุล  

 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 
ชื่อ-สกุล  

 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อ.รวี ศริิปริชยากร M.S. (Early Childhood 
Education) 
University of Houston 
Clear Lake  (U.S.A.) 

อ.รวี ศิริปริชยากร M.S. (Early Childhood 
Education) 
University of Houston 
Clear Lake  (U.S.A.) 

 

อ.จิราภรณ์ ยกอินทร ์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

อ.จิราภรณ์ ยกอินทร ์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตต ิ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตต ิ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

ดร. ทิพย์ ข าอยู ่ ปร.ด. (การวดัและ
เทคโนโลยี ทางวิทยาการ
ปัญญา) มหาวิทยาลัย
บูรพา 

อ. ฉัตรทราวดี บุญถนอม 
 

ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

สภามหาวิทยาลยั
อนุมัติในการ
ประชุม ครั้งที่ 
6/2563 เมือ่วันที่ 
26 มิถุนายน 2563 

ว่าท่ีร.ต.หญิง ดร.ขวัญ
ใจ จริยาทัศน์กร 

ปร.ด. (วิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิง   
ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

ปร.ด. (วิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 
(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่ระบุใน มคอ. 2 
อาจาร์ประจ าหลักสูตรในปัจจุบัน 

หมายเหตุ 
(กรณี

เปลี่ยนแปลงให้
ระบุวันทีส่ภา
มหาวิทยาลยั

อนุมัติ) 

 
ชื่อ-สกุล  

 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

 
ชื่อ-สกุล  

 
วุฒิการศึกษาสูงสุด 

อ.รวี ศิริปริชยากร M.S. (Early Childhood 
Education) 
University of Houston 
Clear Lake  (U.S.A.) 

อ.รวี ศิริปริชยากร M.S. (Early Childhood 
Education) 
University of Houston 
Clear Lake  (U.S.A.) 

 

อ.จิราภรณ์ ยกอินทร ์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

อ.จิราภรณ์ ยกอินทร ์ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
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อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตต ิ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตต ิ ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

ดร. ทิพย์ ข าอยู ่ ปร.ด. (การวดัและ
เทคโนโลยี ทางวิทยาการ
ปัญญา) มหาวิทยาลัย
บูรพา 

อ. ฉัตรทราวดี บุญถนอม 
 

ศษ.ม. (ปฐมวัยศึกษา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

สภามหาวิทยาลยั
อนุมัติในการ
ประชุมครั้งที่ 
6/2563 เมื่อวันท่ี 
26มิถุนายน 2563 

ว่าท่ีร.ต.หญิง ดร.ขวัญ
ใจ จริยาทัศน์กร 

ปร.ด. (วิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

ว่าท่ีร้อยตรีหญิง   
ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

ปร.ด. (วิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา) 
มหาวิทยาลยับูรพา 

 

 
1.3  สรุปผลการปรับปรุงตามแผนการประเมินในรอบปีการศึกษา 2561 

ความส าเร็จตามแผนการประเมินในรอบปีการศึกษา 2561 มีดังต่อไปนี้ 
 1. แผนพัฒนาคณาจารย์ 

1.1 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรก าหนดให้มีอาจารย์ยื่นขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 คน ผลการด าเนินการพบว่า อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นขอ 

1.2 การพัฒนากระบวนการท าวิจัย หลักสูตรก าหนดให้มีงานวิจัยที่ขอทุนจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และแหล่งทุนภายนอก อย่างน้อย 2 เรื่อง ผลการด าเนินการพบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรด าเนินการยื่นขอทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จ านวน 6 ทุน และด า เนินการ
จัดท างานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเล่มฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ 

1.3 การพัฒนาผลงานวิชาการ หลักสูตรก าหนดให้มีการน าเสนอผลงาน (Proceeding) หรือมีการ
ตีพิมพ์เพ่ือเผยแพรผลงานในฐานข้อมูล TCI หรือหนังสือ อย่างน้อยจ านวน 2 เรื่อง ผลการด าเนินการพบว่า 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , หน้า 501-509. การประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการทาง
การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

2) การวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสถานการณ์กับพฤติกรรมการใช้ e-Learning 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 14(3) วารสารวิจัย มสด สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. แผนพัฒนานักศึกษา 
2.1 ความรู้ความช านาญด้านวิชาชีพครู จ านวน 1 โครงการ ผลการด าเนินการ โครงการส่งเสริม

ศักยภาพนักศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่ครูมืออาชีพในอนาคต 
2.2 ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 โครงการ ผลการด าเนินการ โครงการ

พัฒนาการสื่อสารด้วย ICT อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.3 ความสามารถทางภาษาอังกฤษ จ านวน 1 โครงการ ผลการด าเนินการ 
2.4 คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู จ านวน 1 โครงการ ผลการด าเนินการโครงการก้าวแรก

สู่ มสด.62 
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ส่วนที่ 2   
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. อธิบายผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ต่อไปนี้  
      
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

รายชื่ออาจารย์อาจารย์
ประจ าหลักสูตร

ปัจจุบนั 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร          
ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชา   

ที่จบ 
ตาม ISCED 
(ระบุช่ือหมวด 
ตาม ISCED 

2003) 

สาขาวิชา   
ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    
ที่จบ

การศึกษา 

 
วัน/เดือน/ปี 
(เร่ิมเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ/
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร) 

อ.รวี ศิริปริชยากร โท 2556 
 

Master of 
Science 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

Early 
Childhood 
Education 

University of 
Houston 
Clear Lake 

15 กันยายน 
2560 

ตร ี 2549 ครุศาสตร
บัณฑิต 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

การศึกษา
ปฐมวัย 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อ.จิราภรณ์ ยกอินทร ์ โท 2556 
 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

ปฐมวัย
ศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15 ธันวาคม 
2560 

ตร ี 2551 ศึกษาศาสตร
บัณฑิต 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการ
ประเมินผล
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
สงขลา 
นครินทร์ 

อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตต ิ โท 2555 ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

ปฐมวัย
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร์  

15 ธันวาคม 
2560 

ตร ี 2547 
 

การศึกษา
บัณฑิต 
 

วิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป ์

ดุริยางค
ศาสตร์ไทย 

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร 
วิโรฒ 

อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม 
 

โท 2558 
 

ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

ปฐมวัย
ศึกษา 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

26 มิถุนายน 
2563 

ตร ี 2553 ครศุาสตร
บัณฑิต 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

การศึกษา
ปฐมวัย 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
ดุสิต 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  (หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป) 
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รายชื่ออาจารย์อาจารย์
ประจ าหลักสูตร

ปัจจุบนั 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ปีที่จบ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร          
ที่จบ

การศึกษา 

กลุ่ม
สาขาวิชา   

ที่จบ 
ตาม ISCED 
(ระบุช่ือหมวด 
ตาม ISCED 

2003) 

สาขาวิชา   
ที่จบ

การศึกษา 

ชื่อสถาบัน    
ที่จบ

การศึกษา 

 
วัน/เดือน/ปี 
(เร่ิมเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ/
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร) 

ว่าที่ร.ต.หญิง ดร. 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 

เอก 2557 
 

ปรัชญาดุษฏี
บัณฑิต 

ศึกษาศาสตร์
และการฝึกหัด
ครู 

วิจัย วัดผล 
และสถิติ
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
บูรพา 

15 ธันวาคม 
2560 

โท 2543 
 

ศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต 

สังคมและ
พฤติกรรม
ศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  
 

ตร ี 2536 
 

ศิลปศาสตร
บัณฑิต 

สังคมและ
พฤติกรรม
ศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

 ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขา  

ที่เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ตามรูปแบบ APA)  

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
1 อ.รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิริปริชยากร และสุ 

     พัฒนา หอมบุปฝา. (2560). การวิเคราะห์ 
     จ าแนกปัจจยัที่ส่งผลต่อเกณฑ์การ 
     เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย.  
     การประชุมทางวิชาการของ  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (31  
     มกราคม – 3 กุมภาพันธ)์, 126-133.  
ชนม์ธิดา ยาแก้ว รวี  ศิริปริชยากร จิราภรณ์  
     ยกอินทร ์อารีย ์พรหมเล็ก และ อญัชิษฐา  
     ปยิะจิตต.ิ (2560). พฤติกรรมการมสี่วนร่วม 
     ของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
     เด็กปฐมวยัของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตพื้นที่ 
     ภาคตะวันออก, การประชุมวิชาการด้านการ 
     ประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1  
     ณ มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
รวี ศิริปริชยากร และปรตา หวังดุล. (2561).  
     การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานที่มีต่อ 
     คุณลักษณะครูปฐมวัยมอือาชพีในศตวรรษ 
     ที ่21 ตามหลักสมรรถนะคร.ู การประชุม 
     วิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที ่3  
     “งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา  
     พัฒนาชาติกา้วไกล Thailand 4.0” 31  
     กรกฎาคม 2561, 470-479.  
รวี ศิริปริชยากร และขวัญใจ จริยาทัศนก์ร.  
     (2561). ปัจจยัที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ 
     เด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด 

1. ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร  
2. ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะการเรียน  
3. การอ่าน
ภาษาอังกฤษ  
4. ภาษาอังกฤษเชิง
สถานการณ์ 
5. พฤติกรรมเด็กและ
การพัฒนา  
6. วิชาชีพครูปฐมวยั 
7. การออกแบบและ
การจัดการเรียนรู้ 
8. นิทานและ
วรรณกรรม 
9. พัฒนาการเด็กวัย
ทารกและวัย
เตาะแตะ 
10. กระบวนทัศน์
ใหม่ทางการศึกษา
ปฐมวัย 
11. ศิลปะส าหรับครู
ปฐมวัย 
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 ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขา  

ที่เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ตามรูปแบบ APA)  

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
     นครนายก ตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ 
     พัฒนาการ. วารสารวิจัย มสด สาขา 
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(1), 91- 
    109.  
รวี ศิริปริชยากร อัญชิษฐา ปิยะจิตติ และกุลธิดา  
   มีสมบูรณ์. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์
   ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะสา 
   หรับครูปฐมวยั ดว้ยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
   งานเป็นฐาน, การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
   สวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา  
   พัฒนาคุณภาพชวีิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต  
   ส่งเสรมิ เศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”, 606-614. 

12. การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้
13. พฤติกรรมเด็ก
และการพัฒนา 
14. สมองและการ
เรียนรู้ของเด็ก 
15. หลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 
16. วิทยาการจัดการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัย 
17. มาตุเวทวิทยา 
18. ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย 

2 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์ จิราภรณ์ ยกอินทร ์ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
    ชนม์ธิดา ยาแกว้ และอัญชิษฐา ปิยะจิตติ.   
     (2561). ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
     ผ่านการลงมือปฏบิัติ วิชาการประเมิน 
     พัฒนาการเด็ก คณะครุศาสตร์    
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, รายงานสืบเนื่อง 
     การประชุมวิชาการ ครั้ง ที ่13 ประจ าป ี 
     2561 “กลยุทธ์ดิจิทัลส าหรับอุดมศึกษา:  
     การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการ 
     ประเมินผล” ส านกงานคณะกรรมการการ 
     อุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการ 
     พัฒนาวิชาชพีอาจารย ์และองค์กร 
     ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 29 – 30  
     มีนาคม 2561, 90-100.  
ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร จิราภรณ์ ยกอินทร์   
     และพสิษฐ์  โสภณพงศพัฒน์. ความสัมพันธ ์
     ระหว่างปัจจัยจิตลกัษณะและปัจจยั 
     สถานการณ์กับพฤติกรรมการใฝ่รู้ของ 
     นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 20-21 มีนาคม  
     2562, การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว  
     วจิัย” ครั้งที่ 12. หน้า 1093-1105. 

1. การออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 
2. การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่ง
สถานศึกษา บ้านและ
ชุมชน 
3. การประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
4. คณิตศาสตร์และ
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ 
5. ทักษะทางสังคม
ศึกษา และ การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้
6. จิตวิทยา
พัฒนาการ และ
จิตวิทยาการศึกษา 
7. สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
8. การเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 
9. สุขอนามัยความ
ปลอดภัยและ
โภชนาการ 
10. พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
11. การเล่นส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
12. ทักษะชีวิต 
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 ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขา  

ที่เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ตามรูปแบบ APA)  

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
3 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อาจารย์ จิราภรณ์ ยกอินทร ์ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  

     ชนม์ธิดา ยาแก้ว และอัญชิษฐา ปิยะจิตติ.   
     (2561). ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
     ผ่านการลงมือปฏบิัติ วิชาการประเมิน 
     พัฒนาการเด็ก คณะครุศาสตร์    
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, รายงานสืบเนื่อง 
     การประชุมวิชาการ ครั้ง ที ่13 ประจ าป ี 
     2561 “กลยุทธ์ดิจิทัลส าหรับอุดมศึกษา:  
     การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการ 
     ประเมินผล” ส านกงานคณะกรรมการการ 
     อุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการ 
     พัฒนาวิชาชพีอาจารย ์และองค์กร 
     ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 29 – 30  
     มีนาคม 2561, 90-100. 
รวี ศิริปริชยากร อัญชิษฐา ปิยะจิตติ และกุลธิดา  
   มีสมบูรณ์. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์
   ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาศิลปะสา 
   หรับครูปฐมวยั ดว้ยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
   งานเป็นฐาน, การประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
   สวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 “ศาสตร์พระราชา  
   พัฒนาคุณภาพชวีิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต  
   ส่งเสรมิ เศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”, 606-614. 

1. การเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก  
2. ทักษะทางดนตรี
พื้นฐานส าหรับครู  
3. การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้
4. สุนทรียศึกษากับ
การพัฒนาทักษะทาง
อารมณ์  
5. คณิตศาสตร์และ
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้  
6. ทักษะทางสังคม
ศึกษาและการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู ้
7. การปฏิบัตกิาร
สอนในสถานศึกษา 1 
8. ศิลปะส าหรับครู
ปฐมวัย 
9. นิทานและ
วรรณกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
10. ศิลปะสร้างสรรค์
ส าหรับครูปฐมวัย 
11. ดนตรีและนาฏ
ลีลาส าหรับครูปฐมวัย 
12. นิทานและ
วรรณกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
13. ทักษะทาง
อารมณ์และสังคม
ของเด็กปฐมวัย 
14. วิทยาศาสตร์การ
เคลื่อนไหวส าหรับครู
ปฐมวัย 

4 อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ กุลธิดา มีสมบูรณ์ และ ฉัตรทราวดี บุญถนอม.  
     (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     รายวิชา พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ด้วยการ 
     เรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน ของนกัศึกษา 
     ปฐมวยั ชั้นปีที ่1. การประชุมวิชาการ 
     ระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 14  
     มิถุนายน 2562, หนา้ 718-725 

1. การจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้   
2. สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา      
3. พฤติกรรมเด็กและ
การพัฒนา  
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 ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขา  

ที่เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ตามรูปแบบ APA)  

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
4. กระบวนทัศน์ใหม่
ทางการศึกษาปฐมวัย  
5. การศึกษาปฐมวัย   
6. กระบวนทัศน์ใหม่
ทางการศึกษาปฐมวัย 
7. มาตุเวทวิทยา   
8. สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา     
9. คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยีส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
10. สุขอนามัย ความ
ปลอดภัย และ
โภชนาการ 

5 ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.ขวัญใจ 
จริยาทัศน์กร 

อาจารย์ ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิริปริชยากร และสุ 
     พัฒนา หอมบุปฝา. (2560). การวิเคราะห์ 
     จ าแนกปัจจยัที่ส่งผลต่อเกณฑ์การ 
     เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตามวัย.  
     การประชุมทางวิชาการของ  
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (31  
     มกราคม – 3 กุมภาพันธ)์, 126-133.   
ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร จิราภรณ์ ยกอินทร์   
     และพสิษฐ์  โสภณพงศพัฒน์. ความสัมพันธ ์
     ระหว่างปัจจัยจิตลกัษณะและปัจจยั 
     สถานการณ์กับพฤติกรรมการใฝ่รู้ของ 
     นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั  
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 20-21 มีนาคม  
     2562, การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว  
     วจิัย” ครั้งที่ 12. หน้า 1093-1105. 
จิราภรณ์ ยกอินทร ์ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
     ชนม์ธิดา ยาแก้ว และอัญชิษฐา ปิยะจิตติ.   
     (2561). ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
     ผ่านการลงมือปฏบิัติ วิชาการประเมิน 
     พัฒนาการเด็ก คณะครุศาสตร์    
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, รายงานสืบเนื่อง 
     การประชุมวิชาการ ครั้ง ที ่13 ประจ าป ี 
     2561 “กลยุทธ์ดิจิทัลส าหรับอุดมศึกษา:  
     การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการ 
     ประเมินผล” ส านกงานคณะกรรมการการ 
     อุดมศึกษา ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการ 
     พัฒนาวิชาชพีอาจารย ์และองค์กร 
     ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 29 – 30  
     มีนาคม 2561, 90-100.  
รวี ศิริปริชยากร และขวัญใจ จริยาทัศนก์ร.  
     (2561). ปัจจยัที่ส่งผลต่อพัฒนาการของ 
     เด็กปฐมวยัในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด 

1. การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 
2. การวิจยัทาง
การศึกษา 
3. การประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
4. การจัดการศึกษา
ให้กับเด็กในบริบท
พหุวัฒธรรม 
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 ล าดับ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือ
สัมพันธก์ับสาขา  

ที่เปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่
พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
ตามรูปแบบ APA)  

ประสบการณ์ด้าน
การปฏิบัติการ 

(เฉพาะหลักสูตร
ประเภทวิชาชีพ/

ปฏิบัติการ) 
     นครนายก ตามการปฏิบัติที่เหมาะสมกับ 
     พัฒนาการ. วารสารวิจัย มสด สาขา 
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(1), 91- 
    109.  
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร จิระ จิตสุภา. (2561). การ 
   วิเคราะห์ปัจจัยจิตลกัษณะและปัจจยั 
   สถานการณ์กบัพฤติกรรมการใช้ e-Learning  
   ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลัย 
   สวนดุสิต, วารสารวิจยั มสด สาขา 
   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 14(3) 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และพสิษฐ์ โสภณ 
     พงศพัฒน.์ (2562). การวิเคราะห์จ าแนก 
     ปัจจัยที่มีผลต่อลกัษณะมุ่งอนาคตและ 
     ควบคุมตนของนักศกึษาสาขาวิชาการศึกษา 
     ปฐมวยั มหาวิทยาลยัสวนดุสิต, การประชุม 
     และน าเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษา 
     ระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะศึกษาศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 501-509 

 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เป็นชุดเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย) 
 

  ล าดับ ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่ง

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)  
1 อ.รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิริปริชยากร  

   และสุพัฒนา หอมบุปฝา. (2560).  
   การวิเคราะหจ์ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
   เกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
   ของเด็กตามวยั. การประชุมทาง 
   วิชาการของ 
   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55  
   (31  มกราคม – 3 กุมภาพันธ)์, 126-    
   133.  
ชนม์ธิดา ยาแก้ว รวี  ศิริปริชยากร  
    จิราภรณ์ ยกอินทร์ อารีย์ พรหมเล็ก  
    และ อัญชิษฐา ปิยะจิตต.ิ (2560).  
    พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ 
    ผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ 
    ของเด็กปฐมวยัของศูนย์พัฒนาเด็ก 
    เล็กเขตพื้นที่ภาคตะวันออก, การ 
    ประชุมวิชาการด้านการประกัน 
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  ล าดับ ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่ง

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)  
    คุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1  
    ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  
    ก าแพงแสน 
รวี ศิริปริชยากร และปรตา หวังดุล.  
   (2561). การจัดการเรียนรู้ด้วย 
   โครงงานที่มีต่อคุณลักษณะครูปฐมวัย 
   มืออาชีพในศตวรรษที ่21 ตามหลัก 
   สมรรถนะคร.ู การประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 3    
   “งานวิจัยสรา้งมูลค่า บูรณาการสห 
   สาขาพัฒนาชาติกา้วไกล Thailand  
   4.0” 31 กรกฎาคม 2561, 470-479.  
รวี ศิริปริชยากร และขวัญใจ จริยาทัศน ์
   กร. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
   พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์ 
   พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ตาม 
   การปฏบิัติที่เหมาะสมกับ 
     พัฒนาการ. วารสารวิจัย มสด สาขา 
     มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,  
    14(1), 91-109.  
รวี ศิริปริชยากร อัญชิษฐา ปิยะจิตติ  
   และกุลธิดา มีสมบูรณ์. (2562). การ 
   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
   นกัศึกษาในรายวิชาศิลปะสาหรับคร ู
   ปฐมวัย ดว้ยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
   งานเป็นฐาน, การประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
   “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพ 
   ชวีิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริม 
   เศรษฐกิจด้วยงานวจิัย”, 606-614. 

2 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์ จิราภรณ์ ยกอินทร ์ขวัญใจ จริยาทัศน์ 
   กร ชนม์ธิดา ยาแก้ว และอัญชษิฐา  
   ปยิะจิตต.ิ (2561). ผลการใช้รูปแบบ 
   การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ  
   วิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก คณะ 
   ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,  
   รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ  
   ครั้ง ที่ 13 ประจ าป ี2561 “กลยุทธ ์
   ดิจิทัลส าหรับอุดมศึกษา:การ 
   เสริมสร้างการเรียนการสอนและการ 
    ประเมินผล” ส านกงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ  
   สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ 
   อาจารย ์และองค์กรระดับอุดมศึกษา 
   แห่งประเทศไทย 29 – 30 มีนาคม  
   2561, 90-100.  
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  ล าดับ ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่ง

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)  
ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร จิราภรณ์  
   ยกอินทร ์และพสิษฐ ์ โสภณ 
   พงศพัฒน์. ความสัมพันธ์ระหวา่ง 
   ปจัจัยจิตลักษณะและปัจจยั 
   สถานการณ์กบัพฤติกรรมการใฝ่รู้ของ 
   นกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
   มหาวิทยาลยัสวนดุสิต. 20-21  
   มีนาคม 2562, การประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติ “มศว วิจยั” ครั้งที่ 12.  
   หนา้ 1093-1105. 

3 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อาจารย์ จิราภรณ์ ยกอินทร ์ขวัญใจ จริยาทัศน์ 
   กร ชนม์ธิดา ยาแก้ว และอัญชษิฐา  
   ปิยะจิตต.ิ (2561). ผลการใช้รูปแบบ 
   การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ  
   วิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก คณะ 
   ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,  
   รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ  
   ครั้ง ที่ 13 ประจ าป ี2561 “กลยุทธ ์
   ดิจิทัลส าหรับอุดมศึกษา:การ 
   เสริมสร้างการเรียนการสอนและการ 
   ประเมินผล” ส านกงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ  
   สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ 
   อาจารย ์และองค์กรระดับอุดมศึกษา 
   แห่งประเทศไทย 29 – 30 มีนาคม  
   2561, 90-100. 
รวี ศิริปริชยากร อัญชิษฐา ปิยะจิตติ  
   และกุลธิดา มีสมบูรณ์. (2562). การ 
   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
   นกัศึกษาในรายวิชาศิลปะสาหรับคร ู
   ปฐมวัย ดว้ยการจัดการเรียนรู้โดยใช ้
   งานเป็นฐาน, การประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 
   “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพ 
   ชวีิต นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต ส่งเสริม 
   เศรษฐกิจด้วยงานวจิัย”, 606-614. 

4 อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ กุลธิดา มีสมบูรณ์ และ ฉัตรทราวดี บุญ 
     ถนอม. (2562). การพัฒนา 
     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา  
     พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดว้ยการ 
     เรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐาน ของ 
     นักศึกษาปฐมวยั ชั้นปีที่ 1. การ 
     ประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต  
     2019 ครั้งที่ 4 14 มิถุนายน 2562,  
     หนา้ 718-725 
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  ล าดับ ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
ตามระบบการอ้างอิงสากล 

(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่ง

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)  
5 ว่าที่ร.ต.หญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร อาจารย์ ขวัญใจ จริยาทัศน์กร รวี ศิริปริชยากร  

   และสุพัฒนา หอมบุปฝา. (2560).  
   การวิเคราะหจ์ าแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
   เกณฑ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
   ของเด็กตามวยั. ประชุมทางวชิาการ 
   ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่  
   55 (31 มกราคม – 3 กุมภาพันธ)์,  
   126-133.   
ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร จิราภรณ์  
   ยกอินทร ์และพสิษฐ ์ โสภณ 
   พงศพัฒน์. ความสัมพันธ์ระหวา่ง 
   ปจัจัยจิตลักษณะและปัจจยั 
   สถานการณ์กบัพฤติกรรมการใฝ่รู้ของ 
   นกัศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
   มหาวิทยาลยัสวนดุสิต. 20-21  
   มีนาคม 2562, การประชุมวิชาการ 
   ระดับชาติ “มศว วิจยั” ครั้งที่ 12.  
   หนา้ 1093-1105. 
จิราภรณ์ ยกอินทร ์ขวัญใจ จริยาทัศน์ 
   กร ชนม์ธิดา ยาแก้ว และอัญชษิฐา  
   ปิยะจิตต.ิ (2561). ผลการใช้รูปแบบ 
   การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ  
   วิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก คณะ 
   ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต,  
   รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ  
   ครั้ง ที่ 13 ประจ าป ี2561 “กลยุทธ ์
   ดิจิทัลส าหรับอุดมศึกษา:การ 
   เสริมสร้างการเรียนการสอนและการ 
    ประเมินผล” ส านกงาน 
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ  
   สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพ 
   อาจารย ์และองค์กรระดับอุดมศึกษา 
   แห่งประเทศไทย 29 – 30 มีนาคม  
   2561, 90-100.  
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร. (2561).  
   การวิเคราะหป์ัจจยัที่สัมพันธก์ับ 
   ทกัษะการคิดของนักศึกษา สาขาวิชา 
   การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวน 
   ดุสิต, PROCEEDINGS The 11th  
   Srinakharinwirot University 
   Research Conference, 29 – 30  
   March 2561, 435-446.  
รวี ศิริปริชยากร และขวัญใจ จริยาทัศน ์
   กร. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
   พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์ 
   พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ตาม 
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  ล าดับ ชื่อ – สกุล 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 
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(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่ง

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)  
   การปฏบิัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการ.  
   วารสารวจิัย มสด สาขามนุษยศาสตร์ 
   และสังคมศาสตร์, 14(1), 91-109.  
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร จิระ จิตสุภา.  
   (2561). การวิเคราะห์ปัจจัยจิต 
   ลักษณะและปจัจัยสถานการณ์กับ 
   พฤติกรรมการใช้ e-Learning ของ 
   นกัศึกษาระดับปริญญาตรี  
   มหาวิทยาลยัสวนดุสิต, วารสารวจิัย  
   มสด สาขามนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ 14(3) 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และพสิษฐ์ โสภณ 
   พงศพัฒน.์ (2562). การวิเคราะห ์
   จ าแนกปัจจยัที่มีผลต่อลักษณะมุ่ง 
   อนาคตและควบคุมตนของนักศกึษา 
   สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
   มหาวิทยาลยัสวนดุสิต, การประชุม 
   และน าเสนอผลงานวิชาการทาง 
   การศึกษาระดับชาต ิครั้งที่ 6 คณะ 
   ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต 
   กุล, 501-509. 

 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
 

 ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการใน

สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิดสอน 

วันเดือนปีที่
เข้าท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก 

1 นาย.ชัยยศ ชาวระนอง ปร.ด. 
(วิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาวิชาการศึกษา 

(การวัดและประเมินทาง
การศึกษา) 

1 กุมภาพันธ ์ 
2557 

ปฏิบัติงานอยู ่

2 นางสาวรวี ศิริปริชยากร M.S. 
(Early Childhood 

Education) 

อาจารย ์ 1 กรกฎาคม 
2557 

ปฏิบัติงานอยู ่

3 นางสาวจิราภรณ์ ยกอินทร ์ ศษ.ม. 
(ปฐมวัยศึกษา) 

อาจารย ์ 1 เมษายน 
2558 

ปฏิบัติงานอยู ่

4 นางสาวอัญชิษฐา ปิยะจิตต ิ ศษ.ม. 
(ปฐมวัยศึกษา) 

อาจารย ์ 1 เมษายน 
2558 

ปฏิบัติงานอยู ่

5 ว่าท่ีร.ต.หญิง ขวัญใจ  จริยาทัศน์กร ปร.ด. 
(วิจัย วัดผล และ
สถิติการศึกษา) 

อาจารย ์ 11 สิงหาคม 
2559 

ปฏิบัติงานอยู ่

6 นางสาวกุลธิดา มสีมบรูณ ์ ศษ.ม. 
(ปฐมวัยศึกษา) 

อาจารย ์ 1 สิงหาคม 
2559 

ปฏิบัติงานอยู ่
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 ล าดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการใน

สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาท่ีเปิดสอน 

วันเดือนปีที่
เข้าท างาน 

วันเดือนปีที่
ลาออก 

7 นางชัชรี  สุนทราภัย ศษ.ม. 
(การบริหาร
การศึกษา) 

อาจารย ์ 1 ธันวาคม 
2551 

ปฏิบัติงานอยู ่

8 ว่าท่ี ร.ต.พัฒน์พงศ์  ตันเจรญิ 
 

วท.ม. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ์ 15 กรกฎาคม 
2554 

ปฏิบัติงานอยู ่

9 นางสาวฉัตรทราวดี บุณถนอม ศษ.ม. 
(ปฐมวัยศึกษา) 

อาจารย ์ 2 สิงหาคม 
2553 

ปฏิบัติงานอยู ่

10 Mr.Hubert Willi Ruch 
 

M.A. 
(Media 

Consultant 
Technical) 

อาจารย ์ 1 กันยายน 
2560 

ปฏิบัติงานอยู ่

11 นายอัษฎา พลอยโสภณ  ศศ.ม. 
(จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว) 

อาจารย ์ 1 มกราคม 
2559 

ปฏิบัติงานอยู ่

12 นางสาวศศนันทน์  บุญยะวนิช Master of Arts อาจารย ์ 1 กุมภาพันธ ์
2560 

ปฏิบัติงานอยู ่

13 นางวรกมล วงศ์สถาปนาเลิศ ศศ.ด. 
(นาฎยศิลป์ไทย) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขานาฏศิลป ์

11 มิถุนายน 
2542 

ปฏิบัติงานอยู ่

14 นางสิริลักษณ์ มณีรัตน ์ ศษ.ม. 
(จิตวิทยาครู

การศึกษาพิเศษ) 

อาจารย ์ 2 กรกฏาคม 
2544 

 

ปฏิบัติงานอยู ่

15 นางสาวกานดา ธีระทองค า ศษ.ด. 
(การบริหาร

การศึกษาพิเศษ) 

อาจารย ์ 16  
พฤศจิกายน 

2526 

ปฏิบัติงานอยู ่

16 นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณทีป วท.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ 

10 มิถุนายน 
2542 

ปฏิบัติงานอยู ่

17 นางเบญจวรรณ ก่ีสุขพันธ์ กจ.ด. 
(การจัดการ
การศึกษา) 

รองศาสตราจารย ์
สาขาวิชาการศึกษา  

(หลักสูตรและการสอน) 

13 พฤษภาคม 
2524 

ปฏิบัติงานอยู ่

18 นางวีณัฐ สกุลหอม ศษ.ด. 
(การบริหาร

การศึกษาพิเศษ) 

อาจารย ์ 20  เมษายน 
2542 

ปฏิบัติงานอยู ่

19 นางสาวศุภศริิ บุญประเวศ ค.ด. 
(บริหารการศึกษา) 

อาจารย ์ 11 ตุลาคม 
2553 

ปฏิบัติงานอยู ่

 
เกณฑ์การประเมิน ข้อ 10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   
 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน   หลักฐานอ้างอิง 
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา

ที่ก าหนด 
เร่ิมใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ยังไม่
ถึงรอบในการปรับปรุง 
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การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

(เกณฑ์ 5 ข้อ) 
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1.1 
 

5 ข้อ 
       
              ผ่าน               ไม่ผ่าน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อธิบายผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 2558  วันที่ส ารวจ 15 กรกฎาคม 2563   
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน หลักฐานอ้างอิง 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 76 คน นย. 2.1.1 รายชื่อบัณฑิต

ผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 
นย 2.1.2 รายงานผลความ
พึงพอใจของนายจ้างและ
ผู้ประกอบการที่มีต่อ
บัณฑิตมหาวทิยาลัยสวน
ดุสิต 

2. จ านวนบัณฑิตที่ ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน 

20 คน 

3. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน 

26.36 

4. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน 

2,203 

5. ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

4.41 

   
  หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จ
การศึกษา 
 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
2.1 4.41 คะแนน 4.41 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี  (ปริญญาตรี) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
บัณฑิตรุ่นจบปีการศึกษา 2558 วันที่ส ารวจ 15 กรกฎาคม 2563    
 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด จ านวน หลักฐานอ้างอิง 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด คน 76 นย. 2.2.1 รายชื่อบัณฑิต

ผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 
นย.2.2.2 รายงานภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตผู้ส าเร็จ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ คน 72 
3. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลงัส าเร็จการศึกษา (ไม่
นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

คน 
 
 
 

58 

4. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 0 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มงีานท าก่อนเข้าศึกษา คน 0 
6. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ คน 0 
7. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท คน 0 
8. จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร คน 0 
9. ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 75.32 

10 ค่าเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

บาท 8,672.41 

 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑติจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได ้

วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ 
และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอ่ืนที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
2.2 ร้อยละ 4.03 4.03 คะแนน 
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3.1 ข้อมูลนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561) 

จ านวนผู้สมัคร 
จ านวนที่

ประกาศรับ 
จ านวนผู้มี

สิทธิเข้าศึกษา 

จ านวนนักศึกษา
รับเข้าจริง 

รุ่นปีการศึกษา 2558 - - - 70 
รุ่นปีการศึกษา 2559 - - - 66 
รุ่นปีการศึกษา 2560 - 30 15 15 
รุ่นปีการศึกษา 2561 - 30 22 22 
รุ่นปีการศึกษา 2562 - 30 30 30 

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปี
การศึกษา 

จ านวนที่
ลาออกและ
คัดชื่อออก* 

อัตรา 
คงอยู่ 

(ร้อยละ) 2558 2559 2560 2561 2562 
รุ่นปีการศึกษา 2558 70 70 60 60 60 59 11 84.29 
รุ่นปีการศึกษา 2559 66 - 66 54 52 52 14 78.79 
รุ่นปีการศึกษา 2560 15 - - 15 15 14 1 93.33 
รุ่นปีการศึกษา 2561 22 - - - 22 20 2 90.91 
รุ่นปีการศึกษา 2562 30 - - - - 30 0 100 

 
* หมายเหตุ ไม่นับรวมกรณีการเสียชีวิต และการย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปีที่ประเมิน) : 30 คน 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  
 มหาวิทยาลัยการประกาศก าหนดการเปิดรับสมัครในรอบ TCAS เพียง 3 รอบ ซึ่งมีก าหนดการเปิดรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS รอบแรกคือรอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน ส่งผลให้เด็กบางส่วนสอบในรอบ
แรกๆ ไปแล้ว ตั้งแต่รอบที่ 1 และ 2 อีกทั้งการรับนักศึกษารอบ 3 นั้นเด็กยังมีโอกาสเลือกได้ 4 อันดับ ท าให้
เด็กท่ีมีคะแนนสูงสามารถรักษาสิทธิ์ในการเลือกท้ัง 4 อันดับได้ ส่งผลให้เด็กที่มีคะแนนรองลงมาเสียสิทธิ      
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การรับนักศึกษา 
  

เป้าหมาย : 
1. รับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
จ านวน  30 คน  
2. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มคอ.2 และ
เกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ต อ น ป ล า ย  ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า จ า ก
สถาบันการศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการ
รับรองวิทยฐานะ 
  2) เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาระบบ (TCAS) หรือผ่าน
การคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้  
          2.1.1) O-NET ค่าน้ าหนัก 30% 
          2.1.2) GPAX ค่าน้ าหนัก 20% 
          2.1.3) GAT 85 ค่าน้ าหนัก 20% 
          2.1.4) PAT 75 ค่าน้ าหนัก 30% 
          2.1.5) ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 
  3) เป็นผู้ผ่านการทดสอบวัดแววความเป็น
คร ู
  4) ในกรณีที่ เป็นนักศึกษาต่างประเทศ 
จะต้องสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และเข้าใจ
ภาษาไทยเป็นอย่างดี และจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามข้อ 1) ถึง 3) 
  5) มีคุณลักษณะและบุคลิกภาพเหมาะสม
กับการประกอบวิชาชีพครู รักเด็ก มีความใฝ่รู้ 
 
P : ระบบและกลไก 
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก าหนดเปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดย
ผ่านระบบ การคัดเลือกกลาง บุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา  (  Thai university 
Central Admission System : TCAS) ระบบ 
TCAS ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

นย. 3.1.1.1 แผนการรับนักศึกษา 
และคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ที่ระบุไว้
ใน มคอ.2 
นย. 3.1.1.2 รายงานข้อมูลแผนการ
รับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
1) หลักสูตรจัดท าแผนรับนักศึกษาประจ าปีให้
สอดคล้องกับแผนรับที่ระบุไว้ใน มคอ.2  
2 )  ประสานการรั บสมั ครนั กศึ กษากั บ
มหาวิทยาลัย 
3) มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษาใหม่โดย
ยึดข้อบังคับตามมหาวิทยาลัย 
4) รับสมัคร  ประกาศผู้มีสิทธิสอบ และ
ก าหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
5) ด าเนินการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ 
6) มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบผ่านระบบ 
7) รับรายงานตัว และลงทะเบียน 
8) ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้งนครนายก มีแผนรับนักศึกษาใหม่ตาม 
มคอ.2 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อภาค
ปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต คณะครุศาสตร์  สาขาการศึกษา
ปฐมวัย จ านวน 30 คน ดังนี้  
1) มหาวิทยาลัยก าหนดปฏิทินการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ภ าคปกติ  ร ะดั บป ริญญาตรี  ป ร ะจ า ปี
การศึกษา 2562 ระบบ (TCAS) จ านวน 3 
รอบ ดังนี้ 
     1.1) การรับนักศึกษา รอบ 3 การรับตรง
ร่วมกัน  
      - เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS 
ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 ติดตาม
รายละเอียดการรับสมัคร และการช าระเงิน
ค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. 
https://student.mytcas.com/ 
        - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์
ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/   
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
          - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 12 พฤษภาคม 
2562 ณ สนามสอบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
และมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 เว็บไซต์ของ ทปอ. และ 
http://entrance.dusit.ac.th/   
          - รายงานตัวเป็นนักศึกษาและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 25 พฤษภาคม 
2562 ณ สถานที่ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด 
     1.2) การรับนักศึกษา รอบ 4 การรับแบบ 
Admission เปิดรับสมัคร  
          - เปิดรับสมัครผ่านระบบ TCAS 
ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 พฤษภาคม 2562 ติดตาม
รายละเอียดการรับสมัคร และการช าระเงิน
ค่าสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. 
https://student.mytcas.com/   
          -  ป ร ะก าศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ส อบ
สัมภาษณ์ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ 
ของ ทปอ. https://student.mytcas.com/   
          - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 มิถุนายน 
2562 ณ สนามสอบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด   
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
และมีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
เว็บไซต์ของ ทปอ. และ 
http://entrance.dusit.ac.th/   
          - รายงานตัวเป็นนักศึกษาและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 มิถุนายน 
2562 ณ สถานที่ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด   
     1.3) การรับนักศึกษา รอบ 5 การรับตรง
อิสระ  
          - เปิดรับสมัครผ่านระบบ Online 
ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม     
– 10 มิถุนายน 2562 สมัคร Online ที่ 
http://entrance.dusit.ac.th/ 
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สามารถ
ตรวจสอบล าดับที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
สัมภาษณ์ ได้ที่ 
http://entrance.dusit.ac.th/   
          - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 13 มิถุนายน 
2562 ณ สนามสอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
          - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 15 มิถุนายน 2562 
http://entrance.dusit.ac.th/   
          - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
http://entrance.dusit.ac.th/   
          - รายงานตัวเป็นนักศึกษาและช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 29 มิถุนายน 
2562 ณ สถานที่ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด 
2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมเรื่อง
แผนรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งหลักสูตรแจ้ง
แผนรับนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2562 ให้กับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน โดยมีแผนรับ
นักศึกษาจ านวน 30 คน 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมเรื่องการ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผ่านระบบ 
(TCAS) โดยได้ประกาศรับนักศึกษาจ านวน 
30 คน ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้ก าหนดแนว
ทางการรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า  สอบผ่ านการ
คั ด เ ลื อ ก ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่ านการ
ทดสอบวัดแววความเป็นครู มีคุณลักษณะ
และบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบ
วิชาชีพครู รักเด็ก มีความใฝ่รู้  
4) หลักสูตรฯ มีการประชุมเ พ่ือก าหนด
แนวทางและประเด็นในการสัมภาษณ์ให้
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมอบหมายให้อาจารย์
สัมภาษณ์ ดังนี้ 
     4.1) รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน อาจารย์  
จิราภรณ์ ยกอินทร์  
     4.2) รอบ 4 การรับแบบ Admission 
อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ และอาจารย์รวี  
ศิริปริชยากร  
     4.3) รอบ 5 การรับตรงอิสระ อาจารย์    
จิราภรณ์ ยกอินทร์  และอาจารย์กุลธิดา        
มีสมบรูณ ์
5) มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
ศึกษาต่อ เพ่ือให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์และเข้า
รายงานตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     5.1) รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 
2562 มีนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเข้าศึกษา
ต่อ 13 คน 
    5.2)  รอบ 4 การรับแบบ Admission 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา วันที่  7 
มิถุนายน 2562 มีนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัว
เข้าศึกษาต่อ 10 คน 
    5.3) รอบ 5 การรับตรงอิสระ ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิรายงานตัว
เข้ าศึกษาต่อ วันที่  20 มิถุนายน 2562           
มีนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 8 
คน 
หมายเหตุ : จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเข้า
ศึกษาต่อ จ านวน 31 คน ในระบบ มี 1 คน 
ไม่พร้อมศึกษาต่อ ปัจจุบันจึงมียอดนักศึกษา
จริง จ านวน 30 คน 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
   จากประเมินระบบการรับนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 พบว่า มีกระบวนการติดตาม
นักเรียนตั้งแต่การออกแนะแนว ท าให้ยังมี
นักเรียนที่สนใจสมัครเรียน รอสมัครเรียนผ่าน
ระบบ (TCAS) รอบแรก คือรอบที่ 3 การรับ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ตรง ร่วมกัน ติดตามจนถึงรอบที่ 5 รับตรง
อิสระ ท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนี้ 
   1) การรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 หลักสูตรฯ ได้นักศึกษาจ านวน 30 คน  
เป็นไปตามจ านวนที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน 
มคอ. 2 
   2) การรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 ผ่านระบบ (TCAS) หลักสูตรฯ ได้
นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มคอ. 2 
และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
 
A :  การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
      จากระบบการรับนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2562 ผ่านระบบ (TCAS) ส่งผลให้
ได้จ านวนนักศึกษา และคุณสมบัติเป็นไปตาม 
มคอ .2  และ เกณฑ์ของมหาวิทยาลั ยฯ 
หลักสูตรจึงควรใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
รับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
เพ่ือให้ได้จ านวนนักศึกษา และคุณสมบัติ
เ ป็ น ไ ป ต า ม  ม ค อ . 2  แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ 

การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา   
 
 
 

เป้าหมาย : 
1. นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2. นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา ดังนี้ 
    1) เตรียมความพร้อมในการศึกษา เข้าใจ
ในการปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ 
มหาวิทยาลัย   
    2) เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมของสวน
ดุสิต และการปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศใน             
มหาวิทยาลัย  
    3) ปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 
    4) ปรับพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสื่อสาร การสืบค้น และการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

นย. 3.1.2.1 โครงการก้าวแรกสู่ 
มสด. 2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
    5) เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นครู
ปฐมวัย 
    6) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และการมีจิตสาธารณะ 
P : ระบบและกลไก 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกับ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์ฯนครนายก เพ่ือ
ก าหนดปฏิทินกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ส าหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
2) ว า ง แ ผ น เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น
รายละเอียดกิจกรรม แบ่งหน้าที่  ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ รูปแบบกิจกรรม ระยะเวลา 
สถานที่ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย 
3) ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ตามแผนการจัดกิจกรรมท่ีก าหนดไว้ 
4) เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุง 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
   หลักสูตรฯ ปฏิบัติงานตามระบบ ดังนี้ 
1. หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา ศูนย์ฯ นครนายก จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 9 กรกฎาคม 
2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          - การเตรียมความพรอม ทักษะชีวิต 
กฎระเบียบ และการปรับตัวใน สถานศึกษา
ส าหรับนักศึกษาใหม่ และความส าคัญของ
การประกันคุณการศึกษา  
          - ชี้ แ จ ง แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า
นักศึกษาใหม่ และการจัดระบบการศึกษา 
การเรียน การสอน  
          - แนะน าบทบาทของมหาวิทยาลัย 
อาจารย์และบุคลากรในการดูแลและพัฒนา
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
2. มหาวิ ทยาลั ยสวนดุ สิ ต  จั ดกิ จ กร รม
ปฐมนิเทศ ประจ าปีการศึกษา 2562 “เรียน
สวนดุสิต รู้สวนดุสิต รักสวนดุสิต” ณ อาคาร
รักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 6 
สิงหาคม 2562 
3. คณะครุสาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  คณะครุ ศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา 2562 “สานสัมพันธ์ครุศาสตร์”ณ 
ห้อง11701 ตึกครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
4. หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา ศูนย์ฯ นครนายก จัดกิจกรรมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา โดยการจัด
กิจกรรมสานสั ม พันธ์นั กศึกษาใหม่  ให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน มีประติ
สัมพันธ์กัน การท างานกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน รู้จักการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ท า
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น 
โดยการจัดกิจกรรมก้าวแรกสู่ มสด. 62 ซึ่งมี
รายละเอียดกิจกรรมดังนี้ 
     4.1) กิจกรรมปฏิบัติ ธรรมส าหรับครู  
ตั้งแต่วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2562 ณ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
          - แนวทางการด ารงชีวิตโดยปลูกฝัง
ความเป็นครู และด ารงตนอย่างมีคุณค่า 
          - ภาวะการเป็นผู้น า และการท างาน
เป็นทีม อย่างเป็นประชาธิปไตย 
          - ความเป็นพลเมืองโลกท่ีดี 
          - คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต 
          - เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ า
จังหวัดนครนายก 
     4.2) กิจกรรม Creative Use of English 
for Early Childhood Teachers ตั้งแต่วันที่ 
10-12 ก ร กฎ า คม  2562 แ ล ะ  วั นที่  19 
กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2562 กิจกรรม
มุ่งเน้นการปรับพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
โดยผ่านกิจกรรม ดังนี้  กิจกรรม Music & 
Movement , กิ จ ก ร ร ม  Movies Time , 
กิจกรรม Cooking , กิจกรรม Grammer , 
กิจกรรม Music & lyrics , กิจกรรม Fun 
Games , กิ จ ก ร รม  English Discoveries , 
กิ จ ก ร รม  Storytelling , กิ จ ก ร รม  Daily 
Conversation , กิ จ ก ร รม  Art & Theatre 
และ กิจกรรม Activities Review 
     4.3) กิจกรรมอบรมบุคลิกภาพส าหรับ
นักศึกษาศตวรรษที่  21 วันที่  3 สิงหาคม 
2562 เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศึกษา
ใหม่ เ พ่ือปลูกฝังบุคลิกภาพความเป็นครู
ปฐมวัย และมีความเป็นสวนดุสิต โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
          - อบรม “ การพัฒนาบุคลิกภาพ
ส าหรับนักศึกษา” 
          - อบรม “การแต่งหนา ท าผม Make 
up for everyday look”    
     4.4) กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีส าหรับ
นักศึกษา วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เพ่ือการ
เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพ้ืนฐานการใช้
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
          - อบรม “การใช้งาน WBSC” 
          - อบรม “เทคโนโลยีส าหรับ
นักศึกษา” 
5. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ศูนย์ฯ 
นครนายก ร่วมกับ กิจการหอพัก จัดกิจกรรม
หอพักเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะชีวิต 
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
   จากกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้ า ศึ กษา  ของนั กศึ กษา ใหม่ ป ระจ า ปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้น าผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
อย่างเป็นรูปธรรม ในปีการศึกษา 2562 โดย
ก า ร เ พ่ิ ม เ ติ ม กิ จ ก ร รม  Creative Use of 
English for Early Childhood Teachers ซ่ึง
นักศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับด้าน
ปฐมวัย การผลิตสื่อ การแสดงละครเวที การ
เล่านิทาน กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว 
และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีการประมวลผล
การเรียนรู้จากการจัดการแสดงละครเวที
ภาษาอังกฤษเรื่อง Hansel and Gretel 
   เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมหลักสูตรฯร่วมกันประมิ
นกระบวนการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ของนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 
2562 นักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีความเห็นตรงกันว่า 
   1) นักศึกษามีพร้อมทางการศึกษาที่จะเปิด
ในภาคเรียน 1/2562 นี้ มีความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตนและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
มหาวิทยาลัย   
   2) นักศึกษาสามารถปรับตัวในการอยู่
ร่วมกันในสังคมของสวนดุสิต และการปรับตัว
ให้เข้ากับบรรยากาศในมหาวิทยาลัย 
   3) นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ พ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษ ในการจัดการแสดงละครเวที
ภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนในระดับ
อนุบาล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
   4) นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ พ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสาร การ
สืบค้น และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   5) นักศึกษาได้รับการเสริมสร้างบุคลิกภาพ
ที่ดี มีความเป็นครปูฐมวัย  
   6) นักศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และการมี
จิตสาธารณะ  
   จากการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ท าให้นักศึกษาทุกคนได้รับการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
เตรียมความพร้อมในทุกด้าน ส่งผลให้มีอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100    
 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
   จากการประเมินกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ของนักศึกษาใหม่
ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2  อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความเห็นตรงกันว่า 
นักศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม
ในทุกด้าน และได้เสนอว่าในปีการศึกษา 
2563 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ของนักศึกษาใหม่  ความมีการอบรม IT 
เกี่ ยวกับการท า  E-portfolio , Keynote , 
Pages และ การจัดท า You Channel 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
3.1 4 คะแนน 4 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
 

เป้าหมาย :  
1. ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ที่ปรึกษา
มีการเข้าพบนักศึกษาไม่น้อยกว่า 60 
ชั่วโมง 
2. อาจารย์ให้ค าปรึกษามีการเพ่ิมการ
บันทึกการให้ค าปรึกษา และ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้สามารถติดตามและ
ให้การช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
3. นักศึกษาได้รับค าปรึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 
P : ระบบและกลไก 

นย. 3.2.1.1 ระบบและกลไก
การดูแลให้ค าปรึกษา 
นย. 3.2.1.2 รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 2/2562 วาระท่ี 1 เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษารหัส 62  
นย. 3.2.1.3 คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 
นย. 3.2.1.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัย
สวนดุสิตที่ 3494/2562  เรื่อง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติ รหัส 62  
นย. 3.2.1.5 ตารางช่วงเวลาให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา  

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
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     ระบบและกลไกการควบคุมการดูแล
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มีดังนี้ 
1) ศูนย์ฯ ได้มีการจัดประชุมหลักสูตรเพ่ือ
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา และบทบาทการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารวมไปถึงการจัดท า
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งจัดส่ง
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณะ เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการ
ก าหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับ
นักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้า
รับการให้ค าปรึกษา ในช่วงเวลาที่ก าหนด  
3)  มี การจัดระบบและข้ อมู ลการ ให้
ค าปรึกษากับนักศึกษา 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจ ารย์ ที่ ป รึ กษ าจ ากร าย ง านกา ร
ปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา  
5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ไ ด้ รั บ
ค าปรึกษาจากนักศึกษา 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
   หลักสูตรฯ ปฏิบัติงานตามระบบ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามค า สั่ ง มหาวิ ท ย าลั ยสวนดุ สิ ตที่  
3494/2562 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ  รหัส  62 
มอบหมายให้ อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส 
6 2  ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ าน อกส ถาน ที่ ตั้ ง
นครนายก โดยมีการจัดตารางเข้าพบ
นักศึกษา สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง 
ในการให้ค าปรึกษาในด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา เช่น การ
ยกเลิกรายวิชา เรียน, การแก้ผลการเรียน 

นย. 3.2.1.6 รายงานการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
นย. 3.2.1.7 รายงานความพึง
พอใจต่อการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 
นย. 3.2.1.8 แผนพัฒนา
นักศึกษา  
 
 

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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I , การกู้เงินเรียน, การท ากิจกรรมต่างๆ, 
การใช้ชีวิตร่วมกันในหอพักนักศึกษา เป็น
ต้น หรือนักศึกษาสามารถขอค าปรึกษา
จากอาจารย์ที่ ปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์
ตามตารางที่อาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้
ทราบ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
มีการเพิ่มการบันทึกการให้ค าปรึกษา และ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้สามารถ
ติดตามและให้การช่วยเหลือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น มีการท าประวัติการ
ให้ค าปรึกษา ประวัตินักศึกษา หรือข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการให้ ค าปรึกษาไว้เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาในวาระการประชุมเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการ ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษาได้อย่างทันท่วงท ี

ช้ันป ี นศ. ช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา 
1(รหัส62) 30 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร ์
2(รหัส61) 22 อ.ชัชรี สุนทราภัย 
3 (60) NA 15 อ.ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
4 (59) NA 27 ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
4 (59) NB 25 ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง 
5 (58) NA 32 อ.อัญชิษฐา ปยิะจิตต ิ
5 (58) NB 28 อ.รวี ศิริปริชยากร 

 
2. อาจารย์ชี้แจงช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
โดยสร้างกลุ่ม Line, Facebook, Zoom, 
Microsoft teams และเบอร์ โทรติดต่อ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาใน
การติดต่อขอรับค าปรึกษา และสามารถ
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว  
3. อาจารย์ด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา ดังนี้  
   3.1 ปัญหาด้านการเรียน เช่น ปัญหา
การเรียนออนไลน์, ปัญหาการท างานกลุ่ม  
   3.2 ปัญหาด้านหอพัก เช่น การปรับตัว
การใช้ชีวิตในหอพัก 
   3.3 ปัญหาด้านการกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
โดยอาจารย์ด าเนินการประสานไปยัง 
อาจารย์ธมลวรรณ เปรมศรี เพ่ือ
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ด าเนินการแนะน าขั้นตอนการกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษาอย่างถูกต้อง 
4. หลักสูตรมีการจัดการความเสี่ยงด้าน
นักศึกษาโดยรายงานข้อมูลนักศึกษาที่มี
ความเสี่ยงเรื่องการลงทะเบียนเรียน ออก
กลางคัน พ้นสภาพ หรือส าเร็จการศึกษา
ไม่ ต ร งตามแผน เ พ่ือด า เ นิ นการ ให้
ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือนักศึกษา
เป็นรายบุคคล 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีแบ่ง
เวรกันเข้าพบนักศึกษาที่อยู่หอพักเพ่ือ
สอบถาม เรื่องการใช้ชีวิต และ สอบถาม
ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นเมื่ออยู่ ในหอพัก 
และมีการช่วยเหลือนักศึกษาในช่ว ง
ระหว่างสถานการณ์โควิด 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ ในการให้ค าปรึ กษา  พบว่ า 
อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษามีการให้
ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา และประสานงาน
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
7 . อาจ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อบหลั ก สู ต ร ฯ 
ด าเนินการประเมินระบบและกลไกการ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี  
C : การประเมินกระบวนการ 
     อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ต ร ฯ
ด าเนินการประเมินระบบและกลไกการ
ควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ซึ่งบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ดังนี้ 
1. ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ที่ปรึกษา
สามารถเข้าพบนักศึกษาได้ไม่น้อยกว่า 60 
ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 2 วัน แต่พบว่า 
เนื่องจาก ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – 
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เดือนเมษายน 2563 ทางมหาวิทยาลัยมี
การปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิด19 จึง
ท าให้ไม่สามารถพบนักศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องตาม แนวทางที่ก าหนดไว้ จึงได้มี
การปรับแนวทางตามสถานการณ์ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา ท าการนัดพบนักศึกษา
ล่วงหน้าตามเวลาที่ อาจารย์ที่ปรึกษา
สะดวก ผ่านช่องทาง ออนไลน์ โดยใช้
โปรแกรม Zoom และ Microsoft teams 
แทนการเข้าพบตามตาราง 
2. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและ
มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การโทรติดต่อ 
รองลงมา คือ Line, Facebook, Zoom 
และ Microsoft teams  น้อยที่สุด คือ 
การขอนัดพบ ตามล าดับ 
3 .  อาจารย์ มี กา รติ ดตามผลกา ร ให้
ค าปรึกษาจากนักศึกษาและประเมินผล
การดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนว ผ่านสื่อออนไลน์ของนักศึกษา พบว่า  
   3.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
        - ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา อยู่ ในระดับพอใจมาก มี
ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 3 .93  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.82 
       - ด้านการบริการข้อมูลขาวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อยู่ในระดับ
พอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 
       - ด้านการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักเรียน อยู่
ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 
   3.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
        - ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา อยู่ ในระดับพอใจมาก มี
ค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 4 .20 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.46 
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       - ด้านการบริการข้อมูลขาวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อยู่ในระดับ
พอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 
       - ด้านการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักเรียน อยู่
ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 
   3.3 นักศึกษาชั้นปีที่ 3  
        - ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา
แก่นั กศึ กษา  อยู่ ใ นระดับพอใจมาก           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.39 
       - ด้านการบริการข้อมูลขาวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อยู่ในระดับ
พอใ จม าก  มี ค่ า เ ฉลี่ ย เ ท่ า กั บ  3 . 8 8         
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
       - ด้านการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักเรียน      
อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 
   3.4 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  
        - ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา
แก่นั กศึ กษา  อยู่ ใ นระดับพอใจมาก           
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.65 
       - ด้านการบริการข้อมูลขาวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อยู่ในระดับ
พอใ จม าก  มี ค่ า เ ฉลี่ ย เ ท่ า กั บ  4 . 0 5           
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
       - ด้านการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักเรียน       
อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
   3.5 นักศึกษาชั้นปีที่ 5  
        - ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา
แก่นั กศึ กษา  อยู่ ใ นระดับพอใจมาก           
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.58 
       - ด้านการบริการข้อมูลขาวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อยู่ในระดับ
พอใ จม าก  มี ค่ า เ ฉลี่ ย เ ท่ า กั บ  4 . 2 6         
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 
       - ด้านการจัดโครงการเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักเรียน      
อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 
 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     จากการประเมินกระบวนการข้างต้น 
หลักสูตร จะน าไปพัฒนา/ปรับปรุงในปี 
2563 ดังนี้ 
     มี ก า ร เ พ่ิ ม ช่ อ ง ท า ง ก า ร ส นท น า
แลกเปลี่ยนทุกเรื่องราว รวมถึงการบอก
เล่าปัญหา และร่วมกันแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านช่องทาง Video call ชื่อ 
Chanel Happy Friday Club 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

เป้าหมาย : 
1. นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
 
P : ระบบและกลไก 
     หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการ
พัฒ น า ศั ก ย ภ าพนั ก ศึ ก ษ า แล ะก า ร
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ดังนี้ 
1. ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
2. ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดท าสมุดกิจกรรม
ส าหรับนักศึกษา 

นย. 3.2.2.1 แผนพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครูให้แก่
นักศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 
นย. 3.2.2.2 รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 1/2562 วาระท่ี 4 เรื่อง
การเตรียมจัดท าโครงการ/
กิจกรรมแผนปฏิบัติงาน 
นย. 3.2.2.3 โครงการก้าวแรกสู่
มสด. 
นย. 3.2.2.4 รายงานโครงการ
สานสัมพันธ์พี่น้อง ปีการศึกษา 
2562 
นย. 3.2.2.5 รายงานเสริมสร้าง
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- รักษ์ชุมชนคนไทยพวน 
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3. ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับหลักสูตรฯ
ท าแผนงานส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
4. ฝ่ายกิจการนักศึกษาและหลักสูตรฯ 
จัดท าปฏิทินกิจกรรม และด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผน 
5. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
     คณะกรรมการกิจการนักศึกษา ได้
ด าเนินการตามระบบและกลไกของการ
พัฒ น า ศั ก ย ภ าพนั ก ศึ ก ษ า แล ะก า ร
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ดังนี้ 
1.  ศูนย์ฯ นครนายก มีการแต่งตั้งให้นาย
จักรพันธ์  อบอวล  เป็นผู้ดูแลกิจการ
นักศึกษาท างานประสานงานร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีการ
เลือก คณะกรรมการกิจการนักศึกษา โดย
ศูนย์ฯ นครนายก ให้คณะครุศาสตร์
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
ตามค าสั่ ง คณะครุศาสร์ที่  315/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
กิจการนักศึกษา มอบหมายให้ เป็นผู้ดูแล 
และควบคุมการด าเนินการ โครงการ 
กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผน ร่วมกับคณะกรรมการกิจการ
นักศึกษา  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาศักยภาพให้กับนักศึษา โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เรื่องการเตรียมจัดท าโครงการ/
กิ จกร รม  แผนปฏิบั ติ ง าน  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 ตามแผนพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครูให้แก่นักศึกษา 
และคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

นย. 3.2.2.6 รายงานโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
ปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สู่
ครูมืออาชีพในอนาคต 
นย. 3.2.2.7 รายงานโครงการ
พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 
นย. 3.2.2.8 กิจกรรมหอพัก 
นย. 3.2.2.9 รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 11/2562 เรื่องรายงานผล
ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อ
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู  
นย. 3.2.2.10 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการตาม
ค าสั่ง คณะครุศาสร์ที่ 
315/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่าย
กิจการ 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ
ด าเนินการขออนุมัติโครงการ และจัด
กิจกรรมตามแผนที่ได้วางไว้ เพ่ือให้มีความ
สอดคล้องกับคุณลักษณะความเป็นครูของ
นักศึกษา ดังนี้ 
   3.1 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีภาวะผู้น า 
       - โครงการก้าวแรกสู่ มสด. 
       - โครงการสานสัมพันธ์พ่ีกับน้อง 
   3.2 ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
       - โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       - กิจกรรมชมรมจิตอาสา 
       - กิจกรรมชมรมสื่อ ดนตรี ศิลปะ
และการแสดง 
   3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนา
ทักษะความเป็นครู 
       - กิจกรรมชมรมนักภาษาสวนดุสิต 
       - กิจกรรมชมรมวิจัยและนวัตกรรม 
       - กิจกรรมหอพัก 
   3.4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนา
คุณลักษณะทางวิชาชีพครู 
       -  โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ
นักศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต     
สู่ครูมืออาชีพในอนาคต 
4. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใช้
โปรแกรม English Discovery อย่างน้อย 
20 ชั่วโมงต่อ 1 เทอม และส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชา รวมไปถึง
การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กับเจ้าของภาษา และจัดให้มีการสอบ 
Toeic ให้ส าหรับนักศึกษา รหัส 58 - 59 
5. หลักสูตรฯ ติดตามและประเมินผลการ
ด า เนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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* หมายเหตุ : ตารางแผนการจัดกิจกรรม
เสริมความเป็นครู อยู่หน้าที่ 46 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
    หลักสูตรฯ ประเมินระบบกลไกและ
กระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21  พบว่า การจัดกิจกรรม
ได้รับการสะท้อนกิจกรรมจากนักศึกษา 
ดังนี้  
     โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย เนื่องจาก
ทางหลักสูตร เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้า
ฝึกทักษะทางภาษากับเจ้าของภาษาตาม
เวลาที่นักศึกษาสะดวก แต่นักศึกษายังไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามจ านวนเวลา
ที่ก าหนดได้ สาเหตุเพราะจ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม บางช่วงมีจ านวนมาก
เกิน ไป จึ ง ไม่ เ พียงพอกับช่ ว ง เวลาที่
ก าหนดให้ 
     หลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม ร่วมกันพิจารณาว่า กิจกรรม
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ นั้น 
ทางหลักสูตร ได้จัดตารางให้นักศึกษาแต่
ละชั้นปีฝึกสนทนาโต้ตอบกับเจ้าของภาษา 
ดังนี้ 
     ชั้นปีที่ 1 เข้าพบวันจันทร์ ช่วงเวลา 
12.00 – 13.00 น. 
     ชั้นปีที่ 2 เข้าพบวันอังคาร ช่วงเวลา 
12.00 – 13.00  น. 
      ชั้นปีที่  3 เข้าพบวันพุธ ช่วงเวลา 
12.00 – 13.00  น. 
      ชั้นปีที่ 4 เข้าพบวันจันทร์ และวันพุธ 
ช่วงเวลา 12.00 – 13.00  น. 
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A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     จากการประเมินกระบวนการข้างต้น 
หลักสูตร จะน าไปพัฒนา/ปรับปรุงในปี 
2563 ดังนี้ 
     มีการเพ่ิมทักษะครูปฐมวัยที่สามารถ
น าไปใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น 
ทักษะทางด้านดนตรี ทักษะทางด้านศิลปะ 
ทั ก ษ ะก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ
นวัตกรรม 

- การจัดสวัสดิการนักศึกษา/บริการ
นักศึกษามีมาตรฐาน 
 

เป้าหมาย :  
1. นักศึกษาทุกคนได้รับการจัดสวัสดิการ
นักศึกษา/บริการนักศึกษาอย่างเพียงพอ 
2. มกีารจัดสวัสดิการนักศึกษา/บริการ
นักศึกษาอย่างมีมาตรฐาน 
 
P : ระบบและกลไก 
     หลักสูตรฯ ได้จัดท าระบบและกลไก
การจั ดสวั สดิ กา รนั กศึ กษา /บริ ก า ร
นักศึกษามีมาตรฐาน ดังนี้ 
1. หลักสูตรก าหนดแนวทางการปฏิบัติการ
ให้บริการสวัสดิการ และการบริการอย่าง
มีมาตรฐาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือ
รับผิดชอบเกี่ยวกับบริการสวัสดิการ 
3. ด าเนินการส ารวจความต้องบริการ
สวัสดิการ 
4. ด าเนินการให้บริการสวัสดิการตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
5. ประเมินผลการด าเนิน และปรับปรุงผล
การด าเนินงาน 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
     การด าเนินการงานสวัสดิการนักศึกษา 
และบริ การนั กศึ กษา ให้มี มาตรฐาน 
หลักสูตรมีกระบวนการ ดังนี้ 
1. หลั กสู ต รฯ  มอบหมายให้ กิ จ กา ร
นั ก ศึ ก ษ า ป ร ะ ส า น ห น่ ว ย ง า น ใ น
มหาวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับรายละเอียดด้าน

นย. 3.2.3.1 คู่มือนักศึกษา 
นย. 3.2.3.2 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 10/2562 เรื่อง รายงาน
ผลความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดสวัสดิการนักศึกษา  
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งานสวัสดิการต่างๆ โดยมีการด าเนินการ
จัดสวัสดิการต่างๆ ดังนี้ 
       1) งานด้ าน ให้บริ การนั กศึ กษา
ทางด้านอุบัติเหตุโดยจะด าเนินการด้าน
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางด้าน
เอกสารกับทางบริษัทประกัน  
      2) การท าผ่อนผันการตรวจเลือกเข้า
รับราชการทหารให้กับนักศึกษาที่อายุครบ 
20 ปีบริบูรณ์และงานวิชาทหาร 
        3) งานพยาบาล ให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น แก่บุคลากรและนักศึกษา กรณี
เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจัดเตรียม
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เ พ่ือใช้ ในการ
รักษาพยาบาล โดยเตรียมยาและเวชภัณฑ์
ในห้องพยาบาลให้เพียงพอ และจัดให้มี
พยาบาลวิชาชีพมาท าการปฐมพยาบาล
ทุกวัน และในกรณีฉุกเฉิน จัดให้มีรถตู้จาก
ทางมหาวิทยาลัยในการรับส่งเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉินได้ทันเวลาและปลอดภัยสามารถ
น านักศึกษาส่งโรงพยาบาลได้ภายในเวลา
ไม่เกิน 5 นาที  
        4) งานกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะ เพ่ือให้
ค าแนะน าและติดตามเอกสารอย่างต่อเนื่อง มี
การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ และมีการ
จัดการประชุมชี้ แจงรายละเอียดให้แก่
นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในเรื่องการจัดเตรียมและการจัดส่ง
หลักฐานให้มีความสมบูรณ์ 
        5) งานหอพัก ทางมหาวิทยาลัยจัด
ให้มีหอพักส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ของ
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยมี
หน่วยงานที่ดูแลในส่วนของงานหอพักให้มี
มาตรฐาน สะอาด มีอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกครบครัน และมีความปลอดภัยใน
ระดับมาตรฐานสากล   อาจารย์ที่ปรึกษา
ด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ดูแล
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หอพัก เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
หอพัก ได้โดยตรง 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา และ
บุคลากรทุกท่านในหลักสูตรฯทราบถึง
รายละเอียดด้านงานสวัสดิการต่างๆ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจัด
สวัสดิการนักศึกษา/บริการนักศึกษา ใน
ด้านมีความเพียงพอ และมีมาตรฐาน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯ มีการประเมินระบบกลไก
และกระบวนการ  การจัดสวัสดิการ
นักศึกษา/บริการนักศึกษา ดังนี้  
1. นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ และ
สามารถด าเนินการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนทางด้านเอกสารกับทางบริษัท
ประกันได ้     
2. นักศึกษาได้ รับการรักษาพยาบาล
เบื้ อ งต้ น  กรณี เ จ็ บป่ วยหรื อประสบ
อุบัติเหตุ มีการจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์
ในห้องพยาบาลให้เพียงพอ และในกรณี
ฉุ ก เ ฉิ นมี รถตู้ จ ากทางมหาวิทยาลั ย
สามารถน านักศึกษาส่งโรงพยาบาลได้
ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที  
3. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา ได้รับ
บริการ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะ 
เ พ่ือให้ค าแนะน าและติดตามเอกสาร 
นักศึกษาได้รับการประชาสัมพันธ์เรื่อง
กองทุนกู้ยืมได้อย่างทั่วถึง มีจัดการประชุม
ชี้แจงรายละเอียดให้แก่นักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในเรื่ องการจัด เตรียมและการจัดส่ ง
หลักฐานให้มีความสมบูรณ์ 
4. ศูนย์ฯ นครนายก มีหอพักที่เพียงพอ
ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยมีหน่วยงาน
ที่ดูแลในส่วนของงานหอพักให้มีมาตรฐาน 
สะอาด มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกครบ
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ครั น  และมี ความปลอดภัย ในระดับ
มาตรฐานสากล อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถ
ด าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้ดูแล
หอพัก เกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นใน
หอพัก ได้โดยตรง 
 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     จากการประเมินกระบวนการข้างต้น 
หลักสูตร จะน าไปพัฒนา/ปรับปรุงในปี 
2563 ดังนี้ 
    มีการจัดกองทุนสวัสดิการ ภาวะ
ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์โควิด ส าหรับ
นักศึกษาหอพัก ในเรื่อง อาหารและของ
ใช้ที่จ าเป็น 

- การสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
รับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียน
เรียน การจัดการเรียนการสอน การ
แจ้ ง ผลการ เ รี ยน  และการขึ้ น
ทะเบียนบัณฑิต 

เป้าหมาย : 
1. มีช่องทางการสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การรับสมัครนักศึกษา การลงทะเบียน
เรียน การจัดการเรียนการสอน การแจ้ง
ผลการเรียน และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
2 .  นั กศึกษาได้ รั บการสื่ อสารข้อมู ล
เกี่ ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการสอน 
การแจ้งผลการเรียน และการขึ้นทะเบียน
บัณฑิตที่ถูกต้องครบถ้วน 
 
P : ระบบและกลไก 
     หลักสูตรฯ ได้ก าหนดระบบและกลไก
การสื่อสารให้ข้อมูลแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1. หลักสูตรฯ ก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการสื่อสารให้ข้อมูล 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. คณะกรรมการก าหนดช่องทางการ
สื่อสาร และการให้ข้อมูลต่างๆ 
4. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด 
5. ประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุง
ผลการด าเนินงาน 
 
 

นย. 3.2.4.1 คู่มือนักศึกษา  
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D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
     หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการสื่อสารให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการสอน 
การแจ้งผลการเรียน และการขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ดังนี้  
1. หลักสูตรฯประชุม เพ่ือสรุปแนวทางการ
สื่อสาร และรายละเอียดของการรับสมัคร
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน และการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต  
2. หลักสูตรฯ มอบหมายให้ ฝ่ายวิชาการของ
หลักสูตร อาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ และนาง
ธมลวรรณ เปรมศรี  เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียด การลงทะเบียน
เรียน การจัดการเรียนการสอน การแจ้งผลการ
เรียน และการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ในช่องทาง
การสื่อสารของหลักสูตร ดังนี้  Facebook , 
Website และ  Line โดยมี นางสาวธารารัตน์ 
วรรณรั ตน์  เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบในการ
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดของการรับสมัคร
นักศึกษา   ในช่องทางการสื่อสารของหลักสูตร 
โดยมีการชี้แจงข่าวสารและรายละเอียดให้แก่
อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้มีความเข้าใจไปใน
ทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงให้อาจารย์ผู้สอน 
เป็นผู้สื่อสารข้อมูลแก่นักศึกษาโดยตรง อีก
หนึ่งช่องทาง 

3. หลักสูตรมีการวางแผนจัดตารางปฏิทิน
ในการออกแนะแนวให้ชัดเจน และมีการให้
ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมในการรับ
สมัคร นักศึกษาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
4. หลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การแจ้งผลการเรียน และการ
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
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C : การประเมินกระบวนการ 
    หลักสูตรฯ มีการประเมินระบบกลไก
และกระบวนการ การสื่อสารให้ข้อมูล
เกี่ ยวกับการรับสมัครนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการสอน 
การแจ้งผลการเรียน และการขึ้นทะเบียน
บัณฑิต ดังนี้ หลักสูตรมีการด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ แต่พบว่า นักศึกษาบาง
ร า ย ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ม า ติ ด ต า ม แ ล ะ
ด า เนินการตามก าหนดได้  เนื่ องจาก
นักศึกษามีปัญหาส่วนตัว 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    จากการประเมินกระบวนการข้างต้น 
หลักสูตร จะน าไปพัฒนา/ปรับปรุงในปี 
2561 ดังนี้ 
    อาจารย์ที่ปรึกษามีการติดตามปัญหา
และรายงานปัญหาแก่หลักสูตร เ พ่ือ
ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ปัญหาส าหรับ
นักศึกษาต่อไป 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
3.2 4 คะแนน 4 คะแนน 
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ตารางการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก ปีการศึกษา 2562 

 

คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา  

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู  ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรม   
เสริมคุณลักษณะ

ความเป็นครูในด้าน  
ทักษะในศตวรรษ

ที่ 21  
SDU Spirit  

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

ชั้นปีที่ 
5 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1. ส่งเสริมนักศึกษาให้
มีภาวะผู้น า 

  

1.1  โครงการก้าว
แรกสู่มสด.  

- กิจกรรม
ปฐมนิเทศ 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

1, 2, 3, 4 

R3, C1, C2, C3, 
C4, C5, C6 C7, 

C8 

C3, C4, C5 C7, 
C8 

1, 2, 3, 4, 5 

 

1, 2, 3, 4, 5 

          

- กิจกรรมค่าย
ธรรมะ 

1, 2, 3, 4 C1, C3, C5, C7, 
C8 

1, 2, 3, 4, 5           

- กิจกรรมอบรม
บุคลิกภาพ 

 

1, 2, 3, 4 

 

C1, C3, C7, C8 

 

1, 2, 3, 4, 5 

          

- กิจกรรม IT  2, 3, 4, 5, 6 R3, C1, C2, C6, 
C7, C8 

1, 2, 3, 4, 5           

- กิจกรรมทัศน
ศึกษา 

 2, 3, 4, 5, 6 C1, C3, C5 1, 2, 3, 4, 5           

- ปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

R3, C1, C2, C6, 
C7, C8 

1, 2, 3, 4, 5           
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คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา  

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู  ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรม   
เสริมคุณลักษณะ

ความเป็นครูในด้าน  
ทักษะในศตวรรษ

ที่ 21  
SDU Spirit  

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

ชั้นปีที่ 
5 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1.2 โครงการสาน
สัมพันธ์พี่กับน้อง 

 

- กิจกรรมจิตอาสา 

1, 2, 3, 4 

 

1, 2, 3, 4 

C3, C5, C7,C8 

 

C3, C5, C7, C8 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

          

 

- กิจกรรมวิ่งขึ้น
เขื่อน 

1, 2, 3, 4  C3, C5, C8 1, 2, 3, 4           

- กิจกรรมรับขวัญ
น้องใหม่ 

1, 2, 3, 4 C3, C5, C8 1, 2, 3, 4           

- กิจกรรมรับพี่กลับ
บ้าน 

1, 2, 3, 4 C3, C5, C8 1, 2, 3, 4           

- กิจกรรมส่งพ่ี
บัณฑิต 

1, 2, 3, 4 C3, C5, C8 1, 2, 3, 4           

2. ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2.1 โครงการ
เสริมสร้างท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

1, 2, 3, 4, 5, 6 R1, R2, C2, C3, 
C4, C5, C6 

1, 2, 3, 4, 5           
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คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา  

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู  ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรม   
เสริมคุณลักษณะ

ความเป็นครูในด้าน  
ทักษะในศตวรรษ

ที่ 21  
SDU Spirit  

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

ชั้นปีที่ 
5 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
- รักษ์ชุมชนคน
ไทยพวน 
- กิจกรรมพิธีไหว้
คร ู

1, 2, 3, 4, 5, 6 C3, C4, C5, C7, 
C8 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

          

- กิจกรรมลอย
กระทง 

1, 2, 3, 4, 5, 6 C3, C4, C5, C7, 
C8 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

          

- กิจกรรม
สงกรานต์ 

1, 2, 3, 4, 5, 6 C3, C4, C5, C7, 
C8 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

          

2.2 กิจกรรมชมรม
จิตอาสา 

1, 2, 3, 4, 5, 6 R3, C1,C3, 

C7,C8 

1, 2, 3, 4            

2.3 กิจกรรมชมรม
สื่อ ดนตรี ศิลปะ
และการแสดง 

1, 2, 3, 4, 5, 6 R3, C1,C3, 

C7,C8 

1, 2, 3, 4            

3. ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการพัฒนาทักษะ
ความเป็นครู 

3.1 กิจกรรมชมรม
นักภาษาสวนดุสิต: 
โครงการพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูปฐมวัย 

1, 2, 3, 4, 5, 6 R1, R2, C1, C2, 
C3, C4, C5, C6, 

C7, C8 

1, 2, 3, 4            
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คุณลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษา  

กิจกรรมเสริมคุณลักษณะความเป็นครู  ช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 

กิจกรรม   
เสริมคุณลักษณะ

ความเป็นครูในด้าน  
ทักษะในศตวรรษ

ที่ 21  
SDU Spirit  

ชั้นปีที่ 
1 

ชั้นปีที่ 
2 

ชั้นปีที่ 
3 

ชั้นปีที่ 
4 

ชั้นปีที่ 
5 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
3.2 กิจกรรมชมรม
วิจัยและนวัตกรรม 

1, 2, 3, 4, 5, 6 R3, C1,C3, 

C7,C8 

1, 2, 3, 4            

3.2 กิจกรรม
หอพัก 

 

1, 2, 3, 4, 5 

 

R1, R2, R3, C1, 
C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

 

          

4. ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีการพัฒนา
คุณลักษณะทาง
วิชาชีพครู 

4.1 โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาปฐมวัย  
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  สู่ครูมือ
อาชีพในอนาคต 

1, 2, 3, 4, 5, 6 R1, R2, R3, C1, 
C2, C3, C4, C5, 

C6, C7, C8 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

          

  
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
3.2 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการประเมิน 
อัตราการคงอยู่  
แสดงผลที่เกิด  (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 
ที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น 

ปีท่ี 1 
ชั้น 

ปีท่ี 2 
ชั้น 

ปีท่ี 3 
ชั้น 

ปีท่ี 4 
ชั้น 

ปีท่ี 5 
ลาออก/คัด

ชื่อออก 
เสียชีวิต ฯ/ 

ย้าย 
อัตรา 

การคงอยู่ 
2558 70 60 60 60 59 11 - 84.29 
2559 66 54 52 52 - 14 - 78.79 
2560 15 15 15 - - 1 - 93.33 
2561 22 20 - - - 2 - 90.91 
2562 30 - - - - 0 - 100 

* หมายเหตุ ไม่นับรวมกรณีการเสียชีวิต และการย้ายสถานที่ท างานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
      1) ปัญหาทางการเงินของครอบครัวท าให้นักศึกษาลาออกเพ่ิมไปท างาน ช่วยครอบครัวหารายได้ 
      2) นักศึกษาย้ายตามผู้ปกครองไปยังต่างประเทศเพ่ือศึกษาต่อ 
      3) นักศึกษาขาดการติดต่อเป็นเวลาเกิดกว่าก าหนด จึงท าให้พ้นสภาพ 
 
การส าเร็จการศึกษา 
แสดงผลที่เกิด 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้

หลักสูตร) 
ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2559 2560 2561 2562 

2555 
จ านวนรับเข้า 59 - - - 
จ านวนจบในรุ่น 38 - - - 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 64.41 - - - 

2556 
จ านวนรับเข้า - 83 - - 
จ านวนจบในรุ่น - 69 - - 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - 83.13 - - 

2557 
จ านวนรับเข้า - - 97 - 
จ านวนจบในรุ่น - - 75 - 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - 77.32 - 

2558 
จ านวนรับเข้า - - - 70 
จ านวนจบในรุ่น - - - 55 
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น - - - 78.57 
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ประเด็นการประเมิน 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 

1) นักศึกษาขาดการติดต่อเป็นเวลาเกิดกว่าก าหนด จึงท าให้พ้นสภาพ 
2) นักศึกษามีปัญหาส่วนตัวจึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร 

- ความพึงพอใจ   
       

ประเด็นการประเมิน 
ผลด าเนินการ 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร 4.25 4.37 4.68 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการคัดเลือก
นักศึกษา 

4.26 4.40 4.63 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน 4.23 4.42 4.68 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ 

4.21 4.07 4.43 

5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

4.38 4.18 4.52 

6. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล 4.13 4.13 4.48 
7. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ตลอด
หลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

4.01 4.24 4.57 

8. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 21 38 69 
9. จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ 21 35 58 

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.21 4.26 4.57 
 

รายการ 
ผลด าเนินการ  
(ปีการศึกษา) 

2561 2562 2563 
1. หลักสูตร    
     1.1 การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

4.54 4.58 
 

     1.2 มีการจัดแผนการเรียนแต่ละปีการศึกษาเป็นไปตามแผนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 

4.58 4.60 
 

     1.3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
อย่างชัดเจน 

4.46 4.44 
 

     1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับศาสตร์ในสาขาวิชาและความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.42 4.51 
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ประเด็นการประเมิน 
     1.5 วิชาเรียนมีการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 4.62 4.63  

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.53 4.55  
2. การรับนักศึกษา    
     1.1 การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.33 4.42  
     2.2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.46 4.51  
     2.3 กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีความเหมาะสม 4.38 4.42  

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.39 4.45  
3. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน    
     3.1 แนะน าวิธีการเรียน และการด ารงชีวิตในมหาวิทยาลัย 4.42 4.51  
     3.2 ปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 4.04 4.35  
     3.3 ปรับพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  4.21 4.47  
     3.4 ปรับบุคลิกภาพเสริมสร้างความเป็นครูปฐมวัย 4.67 4.58  

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.33 4.48  
4. อาจารย์ท่ีปรึกษา    
     4.1 ความสะดวกในการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 4.33 4.44  
     4.2 ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษามีเพียงพอ 4.54 4.58  
     4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การเรียน 
การใช้ชีวิตระหว่างเรียน 

4.50 4.60 
 

    4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
และช่วยเหลือให้นักศึกษาเรียนเป็นไปตามระยะเวลาของหลักสูตร 

4.67 4.58 
 

     4.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในด้านอื่น ๆ 
นอกเหนือจากด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 

4.50 4.51 
 

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.51 4.54  
5. อาจารย์ผู้สอน    
     5.1 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับ
รายวิชาที่สอน 

4.63 4.65 
 

     5.2 อาจารย์ในหลักสูตรสอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้วิธีการ
ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.58 4.60 
 

     5.3 อาจารย์ในหลักสูตรสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

4.67 4.70 
 

     5.4 อาจารย์เป็นผู้มีคุณธรรมและจิต านึกในความเป็นครู 4.58 4.65  
ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.61 4.65  

6. การจัดการเรียนการสอน    
     6.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 

4.42 4.47 
 

     6.2 การใช้สื่อประกอบการสอนอย่างเหมาะสม 4.42 4.49  
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ประเด็นการประเมิน 
     6.3 วิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิด ศาสตร์ทาง
วิชาชีพ หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการเรียนรู้ 

4.46 4.51 
 

     6.4 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียน การสอน 4.54 4.49  
     6.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 4.54 4.53  

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.48 4.50  
7. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

  
 

     7.1 มีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ชัดเจน 

4.38 4.44 
 

     7.2 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูตามหลักสูตร 4.46 4.53  
     7.3 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) 4.46 4.49  
     7.4 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) 4.37 4.42  
     7.5 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพครู 4.54 4.49  

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.44 4.47  
8. การจัดสวัสดิการ    
     8.1 งานด้านให้บริการนักศึกษาทางด้านอุบัติเหตุ 4.00 4.26  
     8.2 งานพยาบาล ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 4.08 4.21  
     8.3 งานกองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 4.29 4.26  
     8.4 งานหอพัก 4.12 4.23  

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.13 4.24  
9. สิ่งสนับสนุน    
     9.1 ห้องปฏิบัติการ 4.21 4.42  
     9.2 เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย 4.00 4.26  
     9.3 ห้องสื่อ ที่มีอุปกรณ์เพียงพอ 3.92 4.35  
     9.4 ห้องคอมพิวเตอร์ ที่พร้อมกับการใช้งาน 3.96 4.28  
     9.5 ห้องสมุด พร้อมกับหนังสือที่ทันสมัย 4.13 4.37  
     9.6 ห้องพักผ่อนส าหรับนักศึกษา 3.71 4.16  
     9.7 ห้องท ากิจกรรมส าหรับนักศึกษา 3.88 4.07  
     9.8 อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย 3.83 4.14  
     9.9 สภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบ 4.21 4.44  
     9.10 โรงอาหารที่สะอาด อร่อย มีที่นั่งที่เพียงพอ 3.92 4.14  

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 3.98 4.26  
10. การสื่อสารให้ข้อมูล    
     10.1 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 4.46 4.51  
     10.2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน 4.54 4.51  
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ประเด็นการประเมิน 
     10.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 4.58 4.56  
     10.4 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้งผลการเรียน 4.54 4.58  
     10.5 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 4.58 4.63  

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน 4.54 4.56  
11. จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 77 55  
12. จ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ 48 45  

ค่าเฉลี่ยผลประเมินรวมทุกด้าน 4.39 4.47  
 
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
     ขั้นตอนของระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียน (ระยะเวลาในการด าเนินการภายใน 14 วัน) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษา จากกล่องรับเรื่องร้องเรียน หน้าห้องหลักสูตร ร่วม
ถึงผ่านระบบ Social Network ต่าง ๆ 

2. เมื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับข้อร้องเรียนของนักศึกษาแล้ว จึงท าการบันทึกข้อร้องเรียน และส่งต่อไป
ยังฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการ และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 

3. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเรียกร้อง และด าเนินการติดต่อนักศึกษาเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการ
พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและป้องกัน 

4. ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาในข้อร้องเรียน พร้อมแจ้งให้นักศึกษาทราบ จากนั้นรายงานผลการ
ด าเนินการให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมสรุปรายงานการร้องเรียนของนักศึกษา และผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
เพ่ือประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และรายงานให้แก่ผู้บริหารรับทราบ 
     จากข้ันตอนการจัดการข้อร้องเรียน พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนจากนักศึกษา 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
3.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารอาจารย์  อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

เป้าหมาย: 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 

ท่าน ที่ ได้รับและแต่งตั้ งมีคุณวุฒิและสัมพันธ์
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.ก าหนด 
     2. หลักสูตรฯมีระบบและกลไกการรับและ
แต่งตั้ งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีความ
เหมาะสม และเป็นไปตาม มคอ.2 
 
P :  ระบบและกลไก 
     หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
     1. หลักสูตรฯ มีการวางแผนในการส ารวจ
วิเคราะห์ ความต้องการ และกรอบอัตราก าลัง
ตามท่ีได้วิเคราะห์ความต้องการ 
     2. หลักสูตรฯ น าเสนออัตราก าลังเพ่ือให้คณะ
เห็นชอบ และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
     3. หลักสูตรฯ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล
คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรฯ 
ก าหนดและด าเนินการประกาศบุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือก 
     4. หลักสูตรฯ เสนออธิการบดีท าค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     5. หลักสูตรฯ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคลจัด
ปฐมนิเทศอาจารย์และท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พ่ี
เลี้ยง 
     6. หลักสูตรฯ น าเสนออัตราก าลังเพ่ือให้คณะ
เห็นชอบ  และน า เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย 
หลักสูตรฯ ตั้งคณะกรรมการด าเนินผลการทดลอง
งาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.1.1 ระบบและกลไกการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
นย. 4.1.1.2 กรอบอัตราก าลังของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
นย. 4.1.1.3 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
นย. 4.1.1.4 ระเบียบมหาวิทยาลัย           
สวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลกัสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (หมวดท่ี 2 อาจารย์) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
     7. หลักสู ตรฯ ส่ งผลการประเมินให้กอง
บริหารงานบุคคล ด าเนินการท าสัญญาจ้าง/ต่อ
สัญญาจ้าง      
     8. หลักสูตรฯ ประชุมประเมินและทบทวน
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
     9. หลักสูตรฯ น าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนากระบวนการในประเด็นต่าง ๆ 
 
  D :  การน าไปสู่การปฏิบัติ 
     หลั กสู ตรฯ  เตรี ยมการส าหรั บอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
      1. หลักสูตรฯ มีการวางแผนในการส ารวจ
วิเคราะห์ ความต้องการ และกรอบอัตราก าลังใน
ระยะเวลา 5 ปี โดยก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสู ตร ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก าหนด  
     2. หลักสูตรฯ น า เสนอกรอบอัตราก าลั ง
ระยะเวลา 5 ปี เพ่ือให้คณะพิจารณาเห็นชอบ และ
น าเสนอต่ออธิการบดี เมื่ออธิการบดีอนุมัติ และ
มอบให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการ 
     3. หลักสูตรฯ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่
หลักสูตรฯ ก าหนด และด าเนินการประกาศบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือก 
     4. หลักสูตรฯ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคลจัด
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และด าเนินการมอบหมาย
อาจารย์อาวุโสเป็นพ่ีเลี้ยงในการให้ค าแนะน า
เทคนิค และเป็นที่ปรึกษาในส่วนของการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ โดยการสอนคู่กันระหว่าง
อาจารย์ใหม่ และอาจารย์อาวุโสและท าบันทึก
ข้อความขอส่งอาจารย์ใหม่เข้าฝึกประสบการณ์
ทางด้านการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ นครนายก โดยมอบคู่มือส าหรับอาจารย์ใหม่ 
พร้อมจัดท ารายงานการเข้าฝึกประสบการณ์

 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.1.5 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 4390/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  เปิดสอน ณ 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครยายก 
พ.ศ.2560 
นย. 4.1.1.6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 5798/2560 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  
นย. 4.1.1.7 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 2783/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2562 เปิดสอน ณ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง นครนายก พ.ศ. 
2562 
นย. 4.1.1.8 มติการประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 6(10)/2563 เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2563 (การ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
นย. 4.1.1.9 มติที่ประชุมในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 
2563 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ทางด้านการศึกษาปฐมวัย โดยมีระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา 
     5. หลักสูตรฯ น าเสนอผลการประเมินอาจารย์
ใหม่ รอบ 6 เดือน ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง  ต่อกอง
บริหารงานบุคคล เพ่ือท าสัญญาจ้าง/ต่อสัญญาจ้าง
หลั งจากได้ รั บอนุมั ติ และเห็ นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
    6. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยประชุมประเมิน
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา  
    7. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการในประเด็นต่าง ๆ 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯ มีการประเมินระบบและกลไกการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
      ในปีการศึกษา 2562 มีการรับและแต่งตั้ ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่จาก อาจารย์   
ดร.ทิพย์ ข าอยู่ เป็น อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม 
      โดยหลักสูตรฯ มีการส ารวจและวิเคราะห์
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแห่ งชาติก าหนด  ทั้ งนี้ หลั กสู ตรฯ          
จึงร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ เป็น อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม 
ซึ่งจบการศึกษาสาขาปฐมวัยทั้งระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท และมีประสบการณ์ทางด้าน
การศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
นครนายก เป็นอย่างดี แทน อาจารย์ ดร.ทิพย์     
ข าอยู่ และหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปฐมนิเทศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ เพ่ืออธิบาย
กระบวนการท างาน บริบท ปรัชญา และวิสัยทัศน์
ของหลักสูตร รวมถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหลักสูตรฯ มอบหมาย
ภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และ
การเรียนการสอน ฝ่ายบริการวิชาการและงาน
ประกันคุณภาพ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

นย. 4.1.1.10 ระเบียบมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลกัสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 2559 
นย. 4.1.1.11 แผนพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2564 
นย. 4.1.1.10 ระเบียบมหาวิทยาลัย           
สวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลกัสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 2559 
นย. 4.1.1.11 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
นย. 4.1.1.12 รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 5/ 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 
2563  
สมอ .08 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
เรียนรู้ ให้ อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม  เป็น
ผู้ด าเนินการ โดยหลักสูตรฯ มอบหมายให้อาจารย์
จิราภรณ์ ยกอินทร์  เป็นอาจารย์ พ่ี เลี้ยงให้กับ
อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม (รายงานการประชุม 
ครั้งที่ 5/ 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563) 
 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    ในปีการศึกษา  2562 มีการรับและแต่ งตั้ ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่  ให้มีคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก าหนด ทั้งนี้หลักสูตรฯ ควรมีการวางแผนในการ
ส ารวจและวิเคราะห์คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือให้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์ฯ รวมทั้งด าเนินกระบวนในการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ใหม่ตามระบบและกลไกที่ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง 
 

การบริหารอาจารย์  เป้าหมาย: 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน 

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยได้ตามที่
ก าหนด 

 
P : ระบบและกลไก 
     หลักสูตรฯ มีระบบการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
     1. หลักสูตรฯ มีการวางแผนในการส ารวจ
วิเคราะห์ ความต้องการ และกรอบอัตราก าลัง
ตามท่ีได้วิเคราะห์ความต้องการ 
     2. หลักสูตรฯ จัดท าแผนบริหารอาจารย์ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2558 
     3. หลักสูตรฯ จัดท าเกณฑ์การบริหารอาจารย์
ตามพันธกิจ โดยแบ่งออกเป็น 7 ภาระงาน ดังนี้ 
        1) ด้านงานวิชาการ 
        2) ด้านงานวิจัย 
        3) ด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารอาจารย์ 
ปว. 4.1.2.2 กรอบอัตราก าลังของ
หลักสูตรกรอบอัตราก าลังของ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
นย. 4.1.2.3 แผนพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจ าปี
การศึกษา 2560 – 2564 
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        4) ด้านงานบริการวิชาการ 
        5) ด้านงานประกันคุณภาพ 
        6) ด้านกิจการนักศึกษา 
        7) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ทั้งนี้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต     
ว่า ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย ประธาน
หลักสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษาพ.ศ. 2559 
     4. หลักสูตรฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
     5. หลักสูตรฯ ประชุมประเมินกระบวนการ
บริหารหลักสูตร 
 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
     หลักสูตรฯ ปฏิบัติงานตามระบบดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือ
วิเคราะห์ภาระงานและกรอบอัตราก าลังทุก 5 ปี 

2. หลักสูตรฯ จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และ
สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558 มีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติ งานให้
สอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต     
ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  โดยประธานหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติตาม
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 
2559 

3. ประธานหลั กสู ตรประชุมชี้ แจ ง  และ 
มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการจัดท าภาระงานของ

นย. 4.1.2.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.2.5 ภาระงานอาจารย์ 
นย. 4.1.2.6 ระเบียบมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลกัสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 2559 
นย.. 4.1.2.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย            
สวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2558 
นย.. 4.1.2.8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย              
สวนดุสิต ว่าด้วย การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 
นย. 4.1.2.9 การประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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อาจารย์ประจ าภาคการศึกษา ปีการศึกษาละ       
2 ครั้ง โดยประกอบด้วย             

1) ภาระงานสอน ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ต่อ ภาค
การศึกษา  โดยผู้สอนต้องมีวุฒิหรือคุณสมบัติ
สอดคล้องกับวิชาที่ท าการสอน  

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

3) ภาระการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยอาจารย์แต่ละคนมีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน
มีดังนี้ 
        1) ฝ่ า ย วิ ช าการ  ( ด้ านการสอน )  โ ดย
มอบหมาย อาจารย์รวี ศิริปริชยากร และอาจารย์
กุลธิดา  มีสมบูรณ์ เป็นผู้ด าเนินการ มีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้  
           (1) ตรวจสอบรายวิชาการตามแผนการเรียน 
           (2) ประสานงานวิชาการกับฝ่ายวิชาการ
คณะครุศาสตร์  อาจารย์ผู้สอน ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  และหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
           (3) จัดท าตารางเรียน ตารางสอน ในแต่
ละภาคเรียน 
           (4) ประสานงานและแจ้งปฏิทินวิชาการ
ให้กับอาจารย์ผู้สอน 
           (5) ประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชา
การและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับงานวิชาการต่าง ๆ 
เช่น การจัดท า มคอ. การจัดท าข้อสอบ การจัดท า
เอกสารประกอบการเรียน เป็นต้น 
           (6) รวบรวม และตรวจสอบรายละเอียด
ของรายวิชา  (มคอ.3 )  รายละเ อียดของฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม (มคอ.4)  รายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินการของฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาคสนาม (มคอ.6) และผลการเรียนของ
นักศึกษา (มสด.6) 
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           (7) ระสานงานและด าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของหลักสูตร 
           (8) ประสานงานรวบรวมข้อมูลด้ าน
วิชาการเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ 
           (9) จัดท าโครงการ กิจกรรม ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา เช่น การ
ปฐมนิเทศ สัมมนาระหว่างการฝึกฯ การปัจฉิม
นิเทศ การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เป็นต้น 
           (10) ประสานงานกับคณะด าเนินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
           (11) ประสานงานกับฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของคณะ เรื่อง เอกสารประกอบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
           (12)  สรุปผลการด า เนินงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
           (13) ปฏิ บั ติ ง า น อ่ื น  ๆ  ต ามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
        2) ฝ่ายวิจัย มอบหมายให้ ว่าร้อยตรีหญิง 
ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร เป็นผู้ด าเนินการ โดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้  
           (1) ประสานงานกับคณะ/สถาบันวิจัย
เกี่ยวกับงานวิจัย 
           (2) จัดท าโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ 
           (3) ติดตามการด าเนินงานด้านการวิจัย
ของอาจารย์ 
           (4) รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานวิจัยเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพ 
 (5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
        3) ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มอบหมาย  
อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ เป็นผู้ด าเนินงาน โดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
            (1) จัดท าแผนงาน โครงการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของหลักสูตร 
            (2) ติดตามผลการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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            (3) รวบรวมข้อมูลด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
            (4) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
            (5)ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
        4) ฝ่ ายบริการวิ ชาการ  มอบหมายให้  
อาจารย์รวี ศิริปริชยากร และอาจารย์ฉัตรทราวดี 
บุญถนอม เป็นผู้ด าเนินงาน  โดยมีบทบาทหน้าที่ 
ดังนี้ 
            (1) จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการ  
            (2) ติดตามผลการจัดกิจกรรม โครงการ
ด้านการบริการวิชาการ  
            (3) รวบรวมข้ อมู ลด้ านการบริ กา ร
วิชาการ  
            (4) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกด้านการบริการวิชาการ  
            (5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
        5) ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มอบหมาย
ให้  อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ เป็นผู้ด าเนินการ 
โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
            (1) ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร 
            (2) ประสานงานกับคณะและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพ 
            (3) จัดเก็บข้อมูลและด าเนินการรวบรวม
เอกสารข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ 
            (4) เขียนรายงานตามตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐาน 
            (5) ประสานงานคณะกรรมการผู้ตรวจ 
ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ 
            (6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
        6) ฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้   
อาจารย์ อัญชิษฐา ปิยะจิตติ  และว่าที่ร้อยตรี        
ดร.พัฒพงศ์ ตันเจริญ เป็นผู้ด าเนินการ  โดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
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            (1) จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ด้านการบริการวิชาการของหลักสูตร 
            (2) ติดตามผลการจัดกิจกรรม โครงการ
ด้านการบริการวิชาการ 
            (3) รวบรวมข้อมูลด้านการบริการวิชาการ 
            (4) ประสานงานกับหน่วยงานภายใน
และภายนอกด้านการบริการวิชาการ 
           (5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
        7) ฝ่ายเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มอบหมาย
ให้อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ และว่าที่ร้อยตรี    
ดร.พัฒพงศ์ ตันเจริญ  เป็นผู้ด าเนินการ  โดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
            (1) ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
            (2) ประสานงานกับคณะและส านักวิทย
บริการในการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน 
            (3) จัดเก็บข้อมูลและด าเนินการรวบรวม
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของอาจารย์ และนักศึกษา เพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนา 
            (4) จัดอบรม/กิจกรรม/โครงการทางด้าน
เทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ให้กับอาจารย์  และ
นักศึกษา 
            (5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

4. หลักสูตรมีการประเมินการปฏิบัติงานตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง พนั ก ง า น
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการ คณะครุศาสตร์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่ งประกอบด้วยการ
ประเมินปีละ 2 รอบ และก าหนดให้อาจารย์  
จัดท า e-portfolio เพ่ือใช้ในการประเมินผล 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน มีภาระ
งานสอนทุกต่อภาคการศึกษา มีผลงานวิจัยและ
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ผลงานวิชาการ รวมทั้งภาระการนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

6.  อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตรทุกคน          
มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ว่าด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา พ.ศ. 
2559 ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การเรียนการ
สอน และการพัฒนาหลักสูตร, การประกันคุณภาพ
ของหลักสูตร จัดท าร่างหลักสูตรและประชุม
ด าเนินการตรวจร่างหลักสูตร (มคอ.2) จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
น าผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) มา
วางแผน เ พ่ือ พัฒนาการ เ รี ยนการสอนในปี
การศึกษาถัดไป , จัดท าและติดตามรายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3 และมคอ.4) รายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 และมคอ.6) จัดท า
การทวนสอบผลสั มฤทธิ์ ขอ งนั กศึ กษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้, จัดการประชุม
กรรมการวิพากษ์หลักสูตร และเสนอหลักสูตรให้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาก่อนน าเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเพ่ือตรวจร่าง
หลักสูตร เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ก ากับและ
ติดตามคุณภาพการด าเนินงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา และพิจารณาแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการ
บริหารหลักสูตรเสนอต่อคณบดี และจัดท าท าเนียบ
ผู้สอนทั้งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนการสอน จัดท าประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7) 
     7. หลักสูตรฯ มีการประเมินผลงานอาจารย์ทุก
ท่านตามรอบเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมมาภิบาล โดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานอาจารย์ และมี
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การประชุมทบทวนผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

 
C : การประเมินกระบวนการ 
     ห ลั ก สู ต ร ฯ  มี ก า ร พิ จ า ร ณ า ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการของระบบและกลไกการบริหาร
อาจารย์ ดังนี้ 
     หลังจากการประเมินกระบวนการแล้ว พบว่า 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการด าเนินงานตาม
ภาระหน้าที่ในการบริหาร พัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอนที่ได้รับมอบหมาย และมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า 
 
A : การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    จากการประเมินกระบวนการข้างต้น หลักสูตรฯ 
มีการด าเนินตามภาระหน้าที่  และก าหนดการ
ประชุมเพ่ือประเมินการบริหารงาน ทั้งนี้ควรมีการ
ก ากับและติดตามการด าเนินงานตามภาระงานของ
อาจารย์ ให้เป็นไปตามแนวการภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน 
 

การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์

เป้าหมาย : 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ได้รับ
การส่ ง เสริมและพัฒนาอาจารย์  เ พ่ือพัฒนา
ศักยภาพตนเองในการอบรมเรื่องสนใจ ทั้งด้าน
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ   ด้าน
การศึกษาต่อ และด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  
 
P : ระบบและกลไก 
    หลักสูตรฯ มีระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ดังนี้ 
    1. หลักสูตรฯ จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ 
    2. หลักสูตรฯ จัดท างบประมาณในการพัฒนา
อาจารย์ตามแผนพัฒนาอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย. 4.1.3.1 ระบบและกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
นย. 4.1.3.2 แผนพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
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    3. หลักสูตรฯ ด าเนินการตามแผนพัฒนา โดย
การจัดท าโครงการเสนอคณะครุศาสตร์ 
    4. หลักสูตรฯ ประเมินผลการด าเนินงานรายปี 
    5. หลักสูตรฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
แก่คณะ และมหาวิทยาลัย 
    6. หลักสูตรฯ ประเมินกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

 
D :  การน าไปสู่การปฏิบัติ    

1. หลักสูตรฯ มีการส ารวจรวบรวมข้อมูล 
ความต้องการของอาจารย์ ในการพัฒนาตนเอง 
และการพัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น เพ่ือจัดท าและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาอาจารย์ โดยมีการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาอาจารย์ ดังนี้  

   1.1 ด้ านความ เ ชี่ ย วชาญใน วิชาชี พ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 ท่าน คือ มีการ
พัฒนาความเชี่ ยวชาญในวิชาชีพเ พ่ือพัฒนา
ศักยภาพตนเอง ดังนี้ 
           1.1.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล 

      1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าฝึกอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน  กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล จาก
หน่วยงานทั้งภายในและหน่วยงานภายนอก ดังนี้  
            ด้านวิชาชีพ 

       - อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์รวี      
ศิริปริชยากร และอาจารย์อัญชิษฐา  ปิยะจิตติ ร่วม
อบรมการใช้งานโปรแกรมภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย 
English Discoveries Online และสอบวัดระดับ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่  19 
กันยายน 2562  
            - อาจารย์รวี  รวี  ศิริปริชยากร และ            
ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร เข้าร่วม
อบรมโครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ English 
Discoveries Workshop: Blended Learning 
and program integration ส าหรับอาจารย์ผู้สอน

การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจ าปีการศึกษา 2561 – 2565 
 
 
 
 
 
นย.4.1.3.3 บทความวิจัย 
นย. 4.1.3.4 การเข้าร่วมประชุม
วิชาการ 
นย. 4.1.3.5 การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการอบรมและสัมมนา 
นย. 4.1.3.6 ประกาศนียบัตรการ
อบรม 
นย. 4.1.3.7 การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นย. 4.1.3.8 การเข้าร่วมกิจกรรม 
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ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2563 
 
           ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            - อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์รวี         
ศิริปริชยากร อาจารย์อัญชิษฐา  ปิยะจิตติ ว่าร้อย
ตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และอาจารย์
ฉัตรทราวดี บุญถนอม เข้าอบรม WBSC-LMS เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เมื่อวันที่
19 มี.ค. 2563 
            - อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อบรม
ออนไลน์ “หลักสูตรการใช้ เทคโนโลยีและสื่อ
ออนไลน์ เพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
เด็กปฐมวัย” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 

       2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม 
สัมมนาทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่ ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

       - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์
กร ร่วมการประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 12 EDUCA 2019 เรื่อง “การสอนทักษะ
การคิดในศตวรรษที่ 21:  การออกแบบล าดับการ
สอน” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563  
             - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์
กร ร่วมการประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 12 EDUCA 2019 เรื่อง “การสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ศิษย์ด้วย ‘ปรัชญา
คิดเป็น’” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563  

       - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์
กร ร่วมการประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
ครั้งที่ 12 EDUCA 2019 เรื่อง “การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน: นวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563  

       - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์
กร ร่วมการประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
ค รั้ ง ที่  12 EDUCA 2019 เ รื่ อ ง  “ Creative x 
Critical” เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563  
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            - อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม  ร่วม
สัมมนางาน EDUCA 2019 “การส่งเสริม EF ด้วย
เกมกระดาน” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
            - อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม  ร่วม
สัมมนางาน EDUCA 2019 “การจัดประสบการณ์
สตีมศึกษา (STEAM Education) เพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 
             - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
น าเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 25-26 
มีนาคม 2563 
            - อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์รวี    
ศิริปริชยากร อาจารย์อัญชิษฐา  ปิยะจิตติ ว่าร้อย
ตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และอาจารย์
ฉัตรทราวดี บุญถนอม ร่วมรอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา เ พ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย” เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 
2563 
            3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
วิธีการจัดการความรู้(Knowledge Management) 
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
            - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: พัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 
หัวข้อ Google  Scholar ระบบวารสารออนไลน์ THAIJO 
และจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 
            - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  เข้า
ร่วมกิจกรรม KM ออนไลน์ หัวข้อ การเตรียมจัดสอบ
ออนไลน์อย่างไรให้ตรงเป้า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
           1.1.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
ด้านอ่ืนๆ 
           1) ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาการเรียน
การสอนและท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยให้มีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้  
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            - อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อบรม “การวิจัย
ในชั้นเรียน” (Classromm Action Research เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
            - อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อบรม“การวิจัย
เ พ่ื อพั ฒนาการเรี ยนการสอน”  (Research for 
Instructional Development) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้าน
การวิจัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
            - อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อบรม “การ
ออกแบบการวิจัยเพ่ือยกระดับการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ” (Research Design to Enhance Quality 
Teaching and Learning) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการ
วิจัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
            - อาจารย์รวี ศิริปริชยากร จัดท างานวิจัย
ในชั้ น เรี ยน เรื่ อง  ผลการจัดการเรี ยนรู้ ตาม
กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาปฐมวัย ชั้น
ปีที่ 3 
             - อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ จัดท า
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านค่าโน้ตสากล โดยใช้เทคนิคการอ่าน 
สัญลักษณ์จังหวะของโคดาย ร่วมกับการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริง ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 

        - อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ จัดท า
งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงการที่ ส่ งผลต่อความสามารถในการท า
โครงการและการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
             - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์
กรจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการใฝ่รู้ของนักศึกษา
สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT 
            - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์
กรจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนา
ทักษะการสร้างเครื่องมือวัดผลของนักศึกษาสาขา
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การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยการ
ใช้ผังกราฟิกร่วมกับการใช้ค าถาม 
           2) ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องเพื่อน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
หลักสูตร ดังนี้ 
            - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
เข้าดูงาน “เส้นทางนวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยแห่งความ
ยั่ งยืน” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16-20 
ธันวาคม 2562 
            3) ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน และบริการสังคม ดังนี้  
            - ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์
กร และอาจารย์อัญชิษฐา  ปิยะจิตติ เข้าร่วม
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจ าปี 2562 
โดยการใช้ผ้าขาวม้าจากชุมชนไทยพวนในการผลิต
สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย  เมื่อ
วันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 
            - อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์รวี    
ศิริปริชยากร อาจารย์อัญชิษฐา  ปิยะจิตติ ว่าร้อย
ตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  และอาจารย์
ฉัตรทราวดี บุญถนอม ร่วมงานมหกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดนครนายก “สานฝัน สรรค์สร้าง 
ปฐมวัย นครนายก” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 

   1.2 ด้านการศึกษาต่อ ส่งเสริมให้อาจารย์มี
โอกาสไปศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 ท่าน คือ อาจารย์รวี                
ศิริปริชยากร อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์         
อัญชิษฐา  ปิยะจิตติ และอาจารย์ฉัตรทราวดี             
บุญถนอม จบการศึกษาระดับปริญญาโท จึงเสนอ
ให้ศึกษาข้อมูลการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ต่อไป 

   1.3 ด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้อาจารย์จัดท าผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าผลงานวิชาการ ดังนี้  
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                 -  อาจารย์รวี รวี ศิริปริชยากร ร่วมสัมมนา
การจัดท าคู่มือการขอรับรองวิทยฐานะด้านการสอน
ของสหราชอาณาจักร UKPSF โดย SFHEA และ FHEA 
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 23 – 24  ธันวาคม 2562              
              - อาจารย์รวี รวี ศิริปริชยากร อบรม
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการสอน 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2563 
             - อาจารย์ฉัตรทราวดี  บุญถนอม ร่วม
อบรม “เขียนต าราให้ได้มาตรฐาน เพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 
       2. ด าเนินการตรวจสอบติดตามการพัฒนา
อาจารย์ โดยให้อาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมจัดท า
รายงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้า
ร่วมอบรมในการประชุม และเขียนรายงานผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-portfolio  
       3. ด าเนินการส ารวจการขอต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ โดยให้อาจารย์เสนอในที่
ประชุม เพื่อท าการจัดตารางสอน ส าหรับรายวิชาที่
จะขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ท่านนั้น 
ตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560  
      4. หลักสูตรฯ ประชุมประเมินการพัฒนา
อาจารย์ และการด าเนินงานรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือ
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ    
ครุศาสตร์ 
 
C : การประเมินกระบวนการ 
       หลังจากการประชุมหลักสูตรเพ่ือประเมิน
กระบวนการแล้ว พบว่า หลักสูตรฯ ประสบปัญหา
ในการพัฒนาตนเองในช่วง COVID-19 ท าให้การ
อบรมเพ่ือพัฒนาตนเองบางกิจกรรมต้องยกเลิก แต่
สามารถแก้ไขด้วยการอบรมออนไลน์แทน ซึ่งเป็น
ผลดีในช่วงของสถานการณ์ไม่ปกตินี้ และอาจารย์
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ในหลักสูตรฯ ยังได้พัฒนาตนเองในเรื่องเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ หลักสูตรฯ จึงมีมติให้เพิ่ม
กลไกในการพัฒนาอาจารย์โดยการอบรมออนไลน์ 
เพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
A :  การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
       ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีการ
ปรับปรุงระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใน
การเพ่ิมรูปแบบการอบรมโดยการใช้เทคโนโลยีเป็น
สื่อกลาง หรืออบรมออนไลน์ ในกลไกการพัฒนา
อาจารย์ 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

4.1 4 คะแนน 4 คะแนน 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
(1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก = 5 คะแนน  
รายละเอียดดังนี้ 

อาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา จ านวน (คน) 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี - 
อาจารย์วุฒิปรญิญาโท 4 
อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก 1 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 5 
ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20 

 
 (2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ = 0 คะแนน 
รายละเอียดดังนี้ 

อาจารย์ตามต าแหน่งวิชาการ จ านวน (คน) 
อาจารย ์ 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 
รองศาสตราจารย ์ - 
ศาสตราจารย ์ - 
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อาจารย์ตามต าแหน่งวิชาการ จ านวน (คน) 
อาจารย ์ 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  5 
รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  0 
ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีมีต าแหน่งวิชาการ  ร้อยละ 0 

(3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ = 5 คะแนน 
รายละเอียดดังตารางที่ ตารางที่ 2.1-1 และ 2.1-2 
 
ตารางท่ี 2.1-1 สรุปจ านวนผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 
 

8 1.60 

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
วันท่ีออกประกาศ  

0.40 

  

2.2 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  0.40   
3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2  

0.60 
  

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 

  

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 ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ  1.00   
5.5 ผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน  1.00   
5.6 ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  1.00   
5.7 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ  

1.00 
  

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online  

0.20 
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ระดับคุณภาพ น้ าหนัก จ านวน 
ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
7. งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน  0.40   
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  0.80   
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   
11. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการทั้งหมด 1.60 
12. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 0 
13. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
14. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    (ข้อ 11+ ข้อ 12) 

1.60 

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

20 

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

5 

**หมายเหตุ  การแปลงค่าคะแนน จ าแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้  
 เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป  
 หลักสูตรระดับปริญญาโท  
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้  
 เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ข้ึนไป  
 
 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
 - ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้  
 เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
 
ตารางที่ 2.1-2 ข้อมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 
วารสาร/ 

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่พิมพ์/

วันที่เผยแพร่ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
1 รวี ศิริปริชยากร 

อัญชิษฐา ปิยะจิตต ิ
จิราภรณ์ ยกอินทร ์
ชนม์ธิดา ยาแก้ว 
จิระ จิตสุภา 

ผลการจั ดการเรี ยนรู้ ตาม
กระบวนการแก้ปัญหาอย่ าง
สร้ างสรรค์ที่มี ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความสามารถใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาปฐมวัย ช้ันปีท่ี 3 
 

การประชุมวิชาการ ครั้ง
ที่ 15 ประจ าปี 2563 
“การพัฒนาระบบและ
กลไกอุดมศึกษาไทยใน
ยุคพลิกผัน” โดย
สมาคมเครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ควอท) 

30-31 
กรกฎาคม 

2563 

0.2 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 
วารสาร/ 

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่พิมพ์/

วันที่เผยแพร่ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
2 อัญชิษฐา ปิยะจิตต ิ

จิราภรณ์ ยกอินทร ์
รวี ศิริปริชยากร 
ชนม์ธิดา ยาแก้ว 
จิระ จิตสุภา 

การพัฒนาความสามารถใน
การอ่านค่าโน้ตสากล โดยใช้
เทคนิคการอ่าน สัญลักษณ์
จังหวะของโคดาย ร่วมกับการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ช้ันปีที่  3  คณะครุ
ศาสตร์ 

การประชุมวิชาการ ครั้ง
ที่ 15 ประจ าปี 2563 
“การพัฒนาระบบและ
กลไกอุดมศึกษาไทยใน
ยุคพลิกผัน” โดย
สมาคมเครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ควอท) 

30-31 
กรกฎาคม 

2563 

0.2 

3 จิราภรณ์ ยกอินทร ์
อัญชิษฐา ปิยะจิตต ิ
รวี ศิริปริชยากร 
ชนม์ธิดา ยาแก้ว 
จิระ จิตสุภา 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ
ที่ส่งผลต่อความสามารถในการท า
โครงการและการมีจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

การประชุมวิชาการ ครั้ง
ที่ 15 ประจ าปี 2563 
“การพัฒนาระบบและ
กลไกอุดมศึกษาไทยใน
ยุคพลิกผัน” โดย
สมาคมเครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่ง
ประเทศไทย (ควอท) 

30-31 
กรกฎาคม 

2563 

0.2 

4 สวิชญา สนับบุญ 
ปรียาพร ประสิทธ์ิแสง  
กัลย์สดุา ร่วมค า  
เกศิน ีดีได ้ 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

บทบาทของผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา
ให้กับเด็กปฐมวัย (454 - 464) 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ“มศว วิจัย” 
ครั้ง ที ่13 มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 

5 โสภติา ปราบพยัคฆ ์ 
รัชตะวรรณ คงบ้านควน  
ทิวาพร สีลานาม  
วณัฐพร สุภะรักษ ์
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
 
 

ความต้องการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอก
สถานที่ตั้ งนครนายก  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 
(ป ร า จี น บุ รี , น ค ร น า ย ก , 
สระแก้ว) (465 – 475) 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ“มศว วิจัย” 
ครั้ง ที ่13 มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 

6 สุวัจน ีสาล า  
วรรณชล ีศรีกลุ  
วราล ีกฤตเวทิน  
สุภาพร กระทอง  
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

ปัจจัยที่สัมพันธต์่อพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
สวนดุสติ (476 – 488) 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ“มศว วิจัย” 
ครั้ง ที ่13 มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน 
วารสาร/ 

แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ 
ปีที่พิมพ์/

วันที่เผยแพร่ 
คะแนนถ่วง

น้ าหนัก 
7 เยาวลักษณ ์ล าภา  

ชลธิชา ผสมทา  
รัตนาภรณ ์โภคา  
จุฑามาศ พูลทอง  
ปิยะธิดา เปลื้องทุกข ์
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

พฤติกรรมการดาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สัมพันธ์กับทักษะชีวิต เพื่อ
การจัดการตนเองของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  
(489 – 503) 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ“มศว วิจัย” 
ครั้ง ที ่13 มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 

8 วันสว่าง ศิริปัญญา  
พิมลแข พอใจ  
พัชรพร ไชโย  
ณัฐวิภา หีบทอง  
สุจิตา ลาดไธสง 
ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 

การศึกษาความพร้อมในการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารของนักศึกษา 
สาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 
(504 – 517) 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ“มศว วิจัย” 
ครั้ง ที ่13 มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ 

25-26 
มีนาคม 
2563 

0.2 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
4.2 (1) ร้อยละ 20 5 คะแนน 
4.2 (2) ร้อยละ 0 0 คะแนน 
4.2 (3) ร้อยละ 32 5 คะแนน 

ค่าเฉลี่ย ตัวบ่งชี้ 4.2 ร้อยละ 17.33  3.33 คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 
(1) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   

รายชื่ออาจารย์ 
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562  

คงอยู ่ เกษียณ ลาออก อื่น ๆ คงอยู ่เกษียณ ลาออก อื่น ๆ คงอยู ่เกษียณ ลาออก อื่น ๆ 
1. อ.รวี ศิริปริชยากร             
2. อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์             
3. อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ             
4. ผศ. ดร.ชัยยศ ชาวระนอง             
5. อ. ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร             
6. อ. ดร. ทิพย์ ข าอยู่             
7. อ. ฉัตรทราวดี บุญถนอม             

 
 
 
 
 (2) ความพึงพอใจของอาจารย์ (คะแนนเต็ม 5) 
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ประเด็นการประเมิน 
คะแนนประเมนิ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

  1. การรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.1 มีการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.50 4.60 4.70 

1.2 มีการรับอาจารย์ที่มีความรู้และความสามารถที่สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร 

4.50 4.60 4.60 

1.3 มีระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4.60 4.70 4.70 

1.4 มีการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ กรณีลาไปศึกษาต่อ หรือ 
เกษียณอาย ุ

4.30 4.50 4.60 

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทาง
วิชาการ และประสบการณ์ที่ตรงตามสาขาวิชา 

4.60 4.70 4.70 

รวม 4.50 4.62 4.66 
  2. การบริหารอาจารย์ 
2.1 มีการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้
มีคุณวุฒิ หรือต าแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายที่ก าหนด 

4.60 4.60 4.70 

2.2 มีแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการมี
ส่วนร่วมกับทีมบริหารระดับคณะ หรือเป็นคณะกรรมการประจ า
คณะ 

4.50 4.60 4.70 

2.3 ส่งเสริมการท างานตามความช านาญ 4.30 4.40 4.60 
2.4 มีแผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 4.40 4.50 4.50 
2.5 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน 

4.40 4.50 4.50 

2.6 มีการมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ 

4.30 4.50 4.50 

2.7 มีการก าหนดภาระงานท่ีชัดเจน 4.50 4.50 4.60 
2.8 มีระเบียบที่โปร่งใสในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4.40 4.50 4.70 

2.9 มีระบบการเลิกจ้างและการเกษียณอายุท่ีชัดเจน 4.20 4.40 4.40 
2.10 มีระบบการยกย่องชมเชยต่อการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 4.20 4.50 4.50 

รวม 4.42 4.52 4.58 
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
3.1 มีการเปิดโอกาสให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเอง 4.50 4.60 4.60 
3.2 มีการจดัสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ในด้านต่าง ๆ 

4.50 4.60 4.60 

3.3 มีการควบคุม ก ากับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการ
สร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4.60 4.70 4.70 

3.4 มีการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้ง
ในและระหว่างหลักสูตร 

4.50 4.50 4.60 

3.5 มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจยัเพื่อพัฒนานักศึกษา 4.40 4.50 4.60 
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ประเด็นการประเมิน 
คะแนนประเมนิ 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 

3.6 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์  

4.40 4.40 4.50 

3.7 มีการให้อาจารย์ที่มี เทคนิคการสอนที่ดี  มาถ่ายทอด
ประสบการณ์สู่อาจารย์ในหลักสูตร 

4.70 4.70 4.70 

รวม 4.51 4.57 4.61 
คะแนนเฉลี่ย 4.48 4.57 4.62 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

4.3 4 คะแนน 4 คะแนน 
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ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ศูนย์ฯ นครนายก) หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554(น ามาจาก มคอ5ของ
แต่ละวิชา)เปิดสอนทั้งหมด.......7............รายวิชา ดังนี้ 
 

ที ่
รหัส ชื่อ

วิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

 
อาจารย์
ผู้สอน 

การกระจายของเกรด 
(จ านวนคน) 

จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพคร)ู                

1 1044402 
การวิจัย
ทาง
การศึกษา 

ช้ันปีท่ี 4 
รหัส 59 

ภาคเรยีนที่
1/ 2562 

ดร.ขวัญใจ   
จริยาทัศน์กร 
 

10 17 16 9 - - - - - - - - - 52 52 

2 1005809
การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษ
า 1 

ช้ันปีท่ี 5 
รหัส 58 

ภาคเรยีนที่
1/ 2562 

อ.อัญชิษฐา ปิ
ยะจิตต ิ
อ.รวี ศิริปริ
ชยากร 
 

- - - - - - - - - - 4
7 

1
1 

2 60 60 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพเอก
บังคับ) 

               

3 1074904 
สัมมนา
ทาง
การศึกษา
ปฐมวัย 

ช้ันปีท่ี 4 
รหัส 59 

ภาคเรยีนที่
1/ 2562 

อ.ชัชรี      
สุนทราภัย 

18 20 14 - - - - - - - - - - 52 52 

4 1074301 
กิจกรรม
พัฒนา
ทักษะทาง
กายและ
การจัด
ประสบกา
รณ์การ
เรียนรู ้

ช้ันปีท่ี 4 
รหัส 59 

ภาคเรยีนที่
1/ 2562 

อ.กุลธิดา 
 มีสมบูรณ์ 

10 16 16 10 - - - - - - - - - 52 52 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 
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 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพเอกเลือก)                

5 1074302 
ทักษะชีวิต 

ชั้นปีที่ 4 
รหัส 59 

ภาคเรียนที1่/ 
2562 

อ.ชัชรี  
สุนทราภัย 
อ.จิราภรณ์ 
ยกอินทร ์

5 18 25 4 - - - - - - - - - 52 52 

6 1074502 
การสร้าง
ความสัมพัน
ธ์ระหวา่ง
สถานศึกษา 
บ้าน และ
ชุมชน 

ชั้นปีที่ 4 
รหัส 59 

ภาคเรียนที1่/ 
2562 

อ.จิราภรณ์ 
ยกอินทร ์

17 33 2 - - - - - - - - - - 52 52 

7 1074310 สื่อ
และ
เทคโนโลยี
ทางการ
ศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 
รหัส 59 

ภาคเรียนที1่/ 
2562 

อ.ฉัตรทราวด ี
บุญถนอม 

14 19 15 4 - - - - - - - - - 52 52 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562(ศูนย์ฯ นครนายก) หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (น ามาจาก มคอ5 ของ
แต่ละวิชา) เปิดสอนทั้งหมด.......11............รายวิชา  ดังนี้ 
 

ที่ 
รหัส ชื่อ

วิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

 
อาจารย์
ผู้สอน 

การกระจายของเกรด 
(จ านวนคน) 

จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพคร)ู                

1 1022304 
การพัฒนา
หลักสูตร 
 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 61 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

 

ผศ.ดร. 
ชัยยศ  
ชาวระนอง 7 8 4 1 - - - 2 - - - - - 

22 22 

2 1032702 
นวัตกรรม
และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
การศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 61 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.พัฒน์พงศ์ 
ตันเจริญ 

5 10 3 - 2 - - 2 - - - - - 

22 22 

 
3 

1042107 
การวัดและ
การ
ประเมินผล
การเรียนรู้ 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

ผศ.ดร. 
ชัยยศ  
ชาวระนอง 3 4 4 3 - - - 1 - - - - - 

15 15 

4 1083102
การศึกษา
พิเศษ 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

อ.สิริลักษณ์  
มณีรัตน์ 6 7 - 1 - - - 1 - - - - - 

15 15 
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ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพเอกบังคับ)                

5 1072311 
พัฒนาการ
ทางภาษา
ของเด็ก
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 61 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.กุลธิดา 
 มีสมบูรณ์ 

5 6 8 - 1 - - 2 - - - - - 22 22 

6 1072405 
นิทานและ
วรรณกรรม
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 61 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.อัญชิษฐา 
ปิยจิตต ิ

4 9 6 - 1 - - 2 - - - - - 22 22 

7 1073310 
ทักษะทาง
อารมณ์และ
สังคมของ
เด็กปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.อัญชิษฐา 
ปิยจิตต ิ

5 6 2 1 - - - 1 - - - - - 15 15 

8 1073311 
วิทยาศาสตร์
การ
เคลื่อนไหว
ส าหรับครู
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.อัญชิษฐา 
ปิยจิตต ิ

2 6 5 - 1 - - 1 - - - - - 15 15 

9 1072313 
วิทยาการ
จัดการ
เรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.รวี ศิริปริ
ชยากร 

5 4 5 - - - - 1 - - - - - 15 15 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพเอกเลือก)                

10 1073317 
การว่ายน้ า
ส าหรับครู
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.กานดา   
ธีระทองค า 

8 5 1 - - - - 1 - - - - - 15 15 

11 1073102 
กระบวน
ทัศน์ใหม่
ทาง
การศึกษา
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.กุลธิดา 
มีสมบูรณ์ 
อ.ฉัตรทราวด ี
บุญถนอม 
 

4 3 6 1 - - - 1 - - - - - 15 15 

    - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 



85 
 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ศูนย์ฯ นครนายก)หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตร 4 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
(น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) เปิดสอนทั้งหมด.......5...........รายวิชา  ดังนี้ 

ที่ 

รหัส ชื่อ
วิชา ภาค/ปี

การศึกษา 

 
อาจารย์
ผู้สอน 

การกระจายของเกรด 
(จ านวนคน) 

จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพคร)ู                

1 1011112 
ความเป็นครู
วิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.อัษฏา  
พลอยโสภณ 

16 13 1 - - - - - - - - - - 30 30 

2 1021301 
สมรรถนะ
ทาง
ภาษาไทย
ส าหรับครู 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

ดร.ศุภศิริ  
บุญประเวศ 

3 7 11 6 3 - - - - - - - - 30 30 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพเอก
บังคับ) 

               

3 1071109 
มาตุเวท
วิทยา 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.รวี ศิริปริ
ชยากร 
อ.ฉัตรทราวด ี
บุญถนอม 
 

4 6 11 9 - - - - - - - - - 30 30 

4 1071110 
การศึกษา
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.รวี ศิริปริ
ชยากร 
อ.ฉัตรทราวด ี
บุญถนอม 
 

6 8 10 6 - - - - - - - - - 30 30 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาโท                

5 1071309 
ภาษาอังกฤ
ษส าหรับครู
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่1 
/ 2562 

อ.รวี ศิริปริ
ชยากร 
 

3 8 10 8 1 - - - - - - - - 30 30 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ศูนย์ฯ นครนายก) หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 (น ามาจาก มคอ5 ของ
แต่ละวิชา) เปิดสอนทั้งหมด.......7............รายวชิา  ดังนี้ 
 

ที่ 
รหัส ชื่อ

วิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

 
อาจารย์
ผู้สอน 

การกระจายของเกรด 
(จ านวนคน) 

จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพคร)ู                

1 1004803 
เตรียมฝึก
ประสบกา
รณ์วิชาชีพ 

ช้ันปีท่ี 4 
รหัส 59 
รหัส 58 

ภาคเรยีนที่
2/ 2562 

ดร.ขวัญใจ   
จริยาทัศน์
กร 
อ.อัญชิษฐา 
ปิยะจิตต ิ
 
 

- - - - - - - - - - 3
5 

18 - 53 53 

2 1005809
การ
ปฏิบัติการ
สอนใน
สถานศึกษา 
2 

ช้ันปีท่ี 5 
รหัส 58 

ภาคเรยีนที่
2/ 2562 

อ.อัญชิษฐา 
ปิยะจิตต ิ
อ.รวี ศิริปริ
ชยากร 

- - - - - - - - - - 3
0 

26 2 56 56 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพเอก
บังคับ) 

               

3 1074905
วิจัยในช้ัน
เรียน 

ช้ันปีท่ี 4 
รหัส 59 

ภาคเรยีนที่
2/ 2562 

ผศ.ดร. 
ชัยยศ  
ชาวระนอง 

7 14 19 10 2 - - - - - - - - 52 52 

4 1073309 
การจัดการ
ศึกษาให้กับ
เด็กในบริบท
พหุ
วัฒนธรรม 

ช้ันปีท่ี 4 
รหัส 59 

ภาคเรยีนที่
2/ 2562 

อ.ชัชรี  
สุนทราภัย 

11 32 9 - - - - - - - - - - 52 52 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพเอกเลือก)                

5 1073206  
กระบวน
ทัศน์ใหม่
ทาง
การศึกษา
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 4 
รหัส 59 

ภาคเรียนที2่/ 
2562 

อ.กุลธิดา 
มีสมบูรณ์ 

8 14 22 8 - - - - - - - - - 52 52 

6 1074202 
สุขอนามัย 
ความ

ชั้นปีที่ 4 
รหัส 59 

อ.ฉัตรทราวด ี
บุญถนอม 
 

18 26 8 - - - - - - - - - - 52 52 
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ปลอดภัย 
และ
โภชนาการ 

ภาคเรียนที2่/ 
2562 

7 1074205 
 สิทธิเด็ก 

ชั้นปีที่ 4 
รหัส 59 

ภาคเรียนที2่/ 
2562 

ดร.ขวัญใจ   
จริยาทัศน์
กร 
 

13 32 7 - - - - - - - - - - 52 52 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ศูนย์ฯ นครนายก) หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (น ามาจาก มคอ5 ของ
แต่ละวิชา) เปิดสอนทั้งหมด.......11............รายวชิา  ดังนี้ 
 

ที่ 
รหัส ชื่อ

วิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

 
อาจารย์
ผู้สอน 

การกระจายของเกรด 
(จ านวนคน) 

จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพคร)ู                

1 1022601 
การจัดการชั้น
เรียน 
 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 61 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

 

อ.ชัชรี  
สุนทราภัย 

7 7 5 - - - - - - - - - - 

19 19 

 
2 

1023646 
การออกแบบ
การจัดการ
เรียนรู ้

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

รศ.ดร.
เบญจวรรณ 
กี่สุขพันธ ์
ดร.วีณัฐ 
สกุลหอม 

4 5 4 - - - - - - - - - - 

 13 13 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพเอกบังคับ)                

3 1072312 
ดนตรีและ
นาฏลีลา
ส าหรับครู
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 61 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.อัญชิษฐา 
ปิยจิตต ิ

14 3 1 - - - - 1 - - - - - 19 19 

4 1073404 สื่อ
และ
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 61 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.พัฒน์พงศ์ 
ตันเจริญ 

- 10 8 - - - - 1 - - - - - 19 19 

5 1072204 
หลักสูตร
สถานศึกษา
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 61 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.รวี ศิริปริ
ชยากร 

6 9 3 - - - - 1 - - - - - 19 19 

6 1073602 
การประเมิน
พัฒนาการ
เด็กปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

ดร.ขวัญใจ   
จริยาทัศน์
กร 
 

4 7 2 - - - - - - - - - - 13 13 
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7 1073312 
คณิตศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.ฉัตรทราวด ี
บุญถนอม 
 

9 4 - - - - - - - - - - - 13 13 

8 1073101 
การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.รวี ศิริปริ
ชยากร 

4 6 3 - - - - - - - - - - 13 13 

9 1073313 
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.อัญชิษฐา 
ปิยจิตต ิ

11 2 - - - - - - - - - - - 13 13 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพเอกเลือก)                

1
0 

1073103การ
เล่นส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 2 
รหัส 61 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.จิราภรณ์ 
ยกอินทร ์

13 3 2 - - - - - - - - - - 18 18 

1
1 

1074503 
การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกรอง
และชุมชนใน
การจัด
การศึกษา
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 3 
รหัส 60 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.จิราภรณ์ 
ยกอินทร ์

11 2 - - - - - - - - - - - 13 13 

    - - - - - - - - - - - - - - - 

 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ศูนย์ฯ นครนายก)หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตร 4 ปี)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (น ามาจาก มคอ5 ของ
แต่ละวิชา) เปิดสอนทั้งหมด.......5............รายวชิา  ดังนี้ 

ที่ 
รหัส ชื่อ

วิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

 
อาจารย์
ผู้สอน 

การกระจายของเกรด 
(จ านวนคน) 

จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผ่าน 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้น (กลุ่มวิชาชีพคร)ู                

1 1051204 
จิตวิทยาเพื่อ
พัฒนา
ผู้เรียน 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.สิริลักษณ์ 
มณีรัตน์ 

9 13 8 - - - - - - - - - - 30 30 
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
(กลุม่วิชาชีพเอกบังคับ) 

               

2 1071308 
ภาษาพา
เพลิน 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.กุลธิดา  
มีสมบูรณ์ 

8 13 8 1 - - - - - - - - - 30 30 

3 1071307 
ศิลปะ ดนตรี 
และลีลา
ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.อัญชิษฐา 
ปิยจิตต ิ

16 11 3 - - - - - - - - - - 30 30 

 หมวดวชิาเฉพาะดา้นกลุ่มวิชาโท                

4 1071310 
ภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.รวี ศิริปริ
ชยากร 
 

7 11 9 - - - - - 3 - - - - 30 30 

5 1551151 
ทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

Mr.Hubert 
Willii Ruch 

7 17 6 - - - - - - - - - - 30 30 

 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาชีพเอกเลือก)                

6 1071406 
สื่อ ของเล่น 
และการดูแล
เด็กในยุค
ดิจิตอล 

ชั้นปีที่ 1 
รหัส 62 

ภาคเรียนที ่2 
/ 2562 

อ.จิราภรณ์ 
ยกอินทร ์

10 14 4 2 - - - - - - - - - 30 30 

 
สรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า  
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้น 

ปีท่ี 1 
ชั้น 

ปีท่ี 2 
ชั้น 

ปีท่ี 3 
ชั้น 

ปีท่ี 4 
ชั้น 

ปีท่ี 5 
2562 3.36 N/A N/A N/A N/A 
2561 3.20 N/A N/A N/A N/A 
2560 N/A 3.23 N/A N/A N/A 
2559 N/A N/A 2.93 3.11 N/A 
2558 N/A N/A N/A 2.90 N/A 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การออกแบบหลักสูตร และ
สาระรายวิชาในหลักสูตร 
 
 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย:  
สร้า งครูปฐมวัยมืออาชีพที่ มีบุคลิกภาพเด่น 
ภาษา อังกฤษดี  บู รณาการการ เรี ยนรู้ ผ่ า น
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม โดยบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1. มีค่านิยมร่วม โดยมีความตระหนักและยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการท างานครู การพัฒนา
ความรู้สึกถึงตัวตนความเป็นครู และมีเจตคติต่อ
วิชาชีพที่เข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ มีจิตบริการต่อ
วิชาชีพครูและชุมชน 
2. เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในวิชาชีพ
ครู มีจิตวิญญาณครู มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูเป็น
หลักในการปฏิบัติตน มีความเอาใจใส่ มีความ
พอเพียง มีความรับผิดชอบต่อวิชาการและวิชาชีพ
และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
3. เป็นผู้ใฝ่รู้ มีปัญญา มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ และการคิดขั้นสูง มีความรอบรู้ด้าน
การเงิน และมีความรอบรู้เข้าใจในพัฒนาการชอง
เด็กปฐมวัย เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
4. สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีที่มีกับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษาและชุมชนเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัย และสามารถน าไปใช้ในการแก้ไข
ปัญหาผู้เรียนและสังคม 
5. มีทักษะในศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทัน สื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
พัฒนางานวิจัย และสร้างสรรค์สื่อ นวัตกรรมทาง
การศึกษาปฐมวัย 
6. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ พัฒนา
ตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก และการใช้เทคโนโลยี ติดตามแนวโน้ม
และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
7. มีบุคลิกภาพและสมรรถนะที่เหมาะสมกับครู
ปฐมวัย เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง โดยใส่สังคม รัก
ชาติ รักท้องถิ่น มีจิตส านึกไทยและจิตส านึกสากล 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย เคารพสิทธิ
เสรีภาพ มีจิตส านึกเป็นพลเมืองไทย พลเมืองโลด 
8. มีความเป็นผู้น าทางวิชาการด้านการศึกษา
ปฐมวัย สามารถจัดกิจกรรม ผลิตสื่อ จัดหาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาตนเอง
และผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
9. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษให้เด็กปฐมวัยได้ 
 
P:ระบบและกลไก 
1. หลักสูตรประชุมแต่ งตั้ งคณะกรรมพัฒนา
หลักสูตรเพื่อจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรเสนอ
ขออนุมัติโครงการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
2. คณะกรรมการฯ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ
ที่จะน ามาใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตร และ
พิจารณาความพร้อมและศักยภาพตลอดจน
ทรัพยากรของหลักสูตร 
3. คณะกรรมการฯ ด าเนินการร่างหลักสูตรตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 จากนั้น
ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร และจัดพิมพ์เอกสาร
ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ น า เ ส น อ เ ป็ น ล า ดั บ  ดั ง นี้  
คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของคณะ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
4. ด าเนินการประกาศใช้หลักสูตร เพื่อจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตร เมื่อสิ้นภาคเรียนรายงาน
รายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5-6) 
และรายงานประจ าปีการศึกษา (มคอ.7) ภายใน 
30 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 
5. หลักสูตรวางแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างน้อย 
5 ปีครั้ง  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นย.5.5.1.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 1781/2559 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์
นย.5.1.1.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 5445/2559แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย เพิ่มเติม 
นย.5.1.1.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 577/2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
นย.5.1.1.4 หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาการศึกษาปฐมวัย 
(หลักสูตรสี่ปี) (มคอ.2) 
นย.5.1.1.5 แผนพัฒนาปรบัปรงุ 
นย.5.1.1.6 แนวทางพฒันา
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต พ.ศ. 2559 
– 2563 
นย.5.1.1.7 การปรับยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
นย.5.1.1.8 คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
D:การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. หลักสูตรฯ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อ
เสนอขออนุมัติ ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  
2. หลักสูตรฯ แต่ งตั้ งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ที่จะ
น ามาใช้ส าหรับการพัฒนาหลักสูตรฯ รวมถึง
พิจารณาความพร้อม และศักยภาพตลอดจน
ทรัพยากรของหลักสูตรฯ  
3. คณะกรรมการด าเนินการร่างหลักสูตรฯ ตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 
4. คณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรฯ 
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบของศูนย์การศึกษา และ
วิทยาเขตร่วมการประชุมวิพากษ์  
5. คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารหลักสูตรที่ผ่าน
การพิจารณาแล้วต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพื่อเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
6. คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯเพื่อเสนอ
สภาวิชาการ จากนั้น คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภา
วิชาการ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย โดยผ่าน
การเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2562  
7. น าหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562 มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 
2562  
8. หลักสูตรฯ จัดประชุมเพื่อติดตามและรวบรวม
ข้อมูลการน า หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 
2562 ไปใช้ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จัดท า
รายงานรายวิชา/ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.5/
มคอ.6) 
 
C: การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯจัดประชุมเพื่อติดตามผลการน า
หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562 มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน พบข้อสังเกตดังนี้ 
1. กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2562 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย และ
ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โดยมีจุดมุ่งหมายให้
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
บัณฑิตสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ปฐมวัยของไทยและนานาชาติได้ รวมถึงมีการ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
จาก 5 ปี เป็น 4 ปี 
2.  นั กศึ กษามี ความสามารถในการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษ แต่มีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน 
ดั ง นั้ น จึ ง ค ว ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถที่หลากหลาย 
3. ในรายวิชาเอกของหลักสูตรฯ เน้นความรู้ด้าน
วิชาการศึกษาปฐมวัยควบคู่ทักษะการปฏิบัติ  ณ 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศในทุกภาคการศึกษา ซึ่ง
ทางหลักสูตรฯ เห็นควรให้ใช้โรงเรียนสาธิตฯ เป็น
ฐานรายวิชาเอกของหลักสูตรฯ ทุกภาคการศึกษา 
 
A:การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
     จากผลการประชุมเพื่อติดตามผลการน า
หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2562 ไปใช้ในภาค
การศึกษาที่ผ่าน หลักสูตรฯมีการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน โดยให้มีกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะภาษาอังกฤษตามระดับความสามารถของ
นักศึกษาด้วยโปรแกรม English Discoveries ใน
ทุกภาคการศึกษา 

ก า รป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 
 
 
 

เป้าหมาย: 
เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มคีวามทันสมัย 
สอดคล้องกับสถานการณ์ ให้เป็นไปตาม
ลักษณะเฉพาะวฒันธรรมของมหาวิทยาลยัสวน
ดุสิต และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทยโดยการยกระดบัการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยให้ได้ตามมาตรฐานสากล 
 
P:ระบบและกลไก 
1. หลักสูตรวางแผนการปรับปรงุหลักสูตรโดย
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปจัจยัภายนอกที่ส่งผล
ต่อหลักสูตร 
2. คณะกรรมการฯ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตร์การศึกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
นย.5.1.2.1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 1781/2559 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
นย.5.1.2.2 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 5445/2559แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ปฐมวัย และจัดการเรียนการสอนตามการปรับปรุง
หลักสูตร 
3. เม้ือสิ้นภาคเรียนหลักสูตรจัดท า มคอ.5 มคอ.6 
และจัดท า มคอ. 7 ภายใน 30 วันนับจากสิน้ปี
การศึกษา 
4. หลักสูตรวางแผนการพฒันาและปรับปรุง
หลักสูตรอย่างน้อย 5 ปี/ครั้ง 
 
 
D:การน าไปสู่การปฏบิัต ิ
1. มหาวิทยาลัยแต่งตัง่คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ ตาม ค าสัง่มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ที่ 
577/2562 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยภายนอกให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้
ในศาสตร์โดยพิจารณาจาก โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ศูนย์ฯนครนายกเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์รายวชิา และรับทราบ
นโยบายการพฒันาการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยั (ให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบนั) 
3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการ
จัดการวิพากษ์หลักสูตร ซึงประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การศึกษา
ปฐมวัย ดังนี้  
3.1 รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธนิ 
3.2 นางสุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ 
3.3 รองศาสตราจารย์จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ 
3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะ สุขวงศ์ 
3.5 นายสิทธิพร เอ่ียมเสน 
3.6 นางสาวแสงวไิล จารุวาที 
3.7 นางสยมพร ทองเนื้อด ี
3.8 นางสาวกรรณิการ์ บารม ี
4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการ
จัดท าเอกสาร เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตรของคณะ ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน รองอธิการบดฝี่ายวชิาการ ตามล าดับ 

ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย เพิ่มเติม 
นย.5.1.2.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 577/2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
 
นย.5.1.2.4 ตารางสรุปสาระในการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฯ 
นย.5.1.2.5 มคอ.5 และมคอ.6 ของ
ภาคการศึกษา 1/2562 
นย.5.1.2.6 แผนพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
5. เม่ือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร จึงด าเนนิการน าเสนอต่อสภา
วิชาการ เพื่อเสนอต่อสภามหาวทิยาลัยในล าดับ
ต่อไป 
6. เม่ือได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย แล้วจึง
เร่ิมด าเนินการจัดการเรียนการสอนขึ้นในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
C:การประเมินกระบวนการ 
        หลักสูตรฯจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก พบว่า 
1. หลังการที่ได้จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ 
ฉบับปรบัปรุง  พ.ศ. 2562 และจากสภาพสังคม
และเศรษฐกิจในปัจจบุัน ควรพฒันาหลักสูตรฯ ให้
นักศึกษาสามารถประกอบอาชพีที่หลากหลายดา้น
การศึกษาปฐมวัย เชน่ ผูป้ระกอบการหรือผู้
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษาปฐมวยั เป็นตน้  
 
A:ปรับปรุงตามผลการประเมิน 
       น าเสนอทีป่ระชุมในการวพิากษ์หลักสูตรฯ 
คร้ังต่อไป ดังนี ้
1. หลักสูตรฯ ควรมีการเพิ่มรายวิชาเลือกเสรีที่
ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูปฐมวัย เช่น 
ทักษะด้านดนตรี ศิลปะ การผลติสื่อ การท าอาหาร
ส าหรับเด็ก และกีฬาส าหรับเดก็ 
2. หลักสูตรฯ ควรมีการเพิ่มจ านวนหน่วยกิตใน
บ้างรายวิชา อาทิเชน่ วิชาการวา่ยน้ าส าหรับครู
ปฐมวัย เนื่องจากมีเพียง 1 หน่วยกิต จึงท าให้
ผู้เรียนไม่อาจน าไปใชป้ระโยชนต์่อได้ และท าให้
ผู้เรียนต้องลงรายวชิาอ่ืนๆเพิ่มเติม เพื่อให้หน่วย
กิตในเทอมนั้นๆครบ ตามที่หลกัสูตรก าหนด 

การประเมินตนเอง 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

5.1 4 คะแนน 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน อธิบายผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การก าหนดผู้สอน อธิบายผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย: 
1 มีอาจารย์ผู้สอนที่ตรงกับวุฒิการศึกษา ความ
ช านาญ คุณสมบัติเฉพาะทาง หรือมีประสบการณ์
การท างาน และผลงานวิชาการโดยตรงที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาที่สอน ร้อยละ 80 
 
P: ระบบและกลไก  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ
หลักสูตรประสานงานกับฝ่ายวิชาการคณะและ
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการอุดมศึกษา  
2. หลักสูตรประชุมพิจารณาก าหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและก าหนดคุณสมบัติผู้สอน
จากวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ประสบการณ์ หรือผลงานทางวิชาการของผู้สอนที่
ตรงกับวิชาที่เปิดสอน หรือมีประสบการณ์การสอน
ในรายวิชานั้นๆ 
 
D: การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. คณะกรรมการวิช าการหลั กสู ตรประชุม
ประสานงานกับฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ เพื่อ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562 
ตามโครงสร้ า งหลั กสู ตรที่ ไ ด้ รั บอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการอุดมศึกษาและ คณะกรรมการฝ่าย
วิชาการน าผลการประชุมด าเนินการเปิดในแต่ละ
ภาคการศึกษาลงในระบบในบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  
2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการหลักสูตร ก าหนด
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน ตามแผนการ
สอนที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 พิจารณาก าหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและก าหนดคุณสมบัติ
ผู้สอนในรายวิชาทั้งในหลักสูตร และหมวดราย
วิชาชีพครูโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของ

นย.5.2.1.1 ระบบและกลไกการวาง
ระบบผูส้อนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
นย.5.2.1.2 รายงานการประชุมคร้ัง
ที่ 1/2563 เร่ืองการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้สอนประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 
 
นย.5.2.1.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 3489/2562 เร่ือง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
นย.5.2.1.4 ค าสั่งมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ที่ 60/2563 เร่ือง แต่งตั้ง
อาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจ าภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 
นย.5.2.1.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ ว่าด้วย การบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2558 
 
นย.5.2.1.5 รายงานการประชุม 
คร้ังที่ 4/2563 วาระ4 เร่ือง
พิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและคุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอน 
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อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อส่งเสริมการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
3. คณะกรรมการวิชาการหลักสูตรจัดอาจารย์
ผู้สอน ดังนี้ 
 
1) อาจารย์รวี ศิริปริชยากร  
เทอม 1/2562 
- 1071109 มาตุเวทวิทยา 
- 1070001 การศึกษาปฐมวัย 
- 1071309 ภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 
- 1072313 วิทยาการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
- 1005808 การปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา 
เทอม 2/2562 
- 1071310 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
- 1072204 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- 1073101 การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวัย 
- 1005809 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 
2) อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ 
เทอม 1/2562 
- 1074302 ทักษะชีวิต 
- 1074502 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศึกษา บ้าน และชุมชน 
เทอม 2/2562 
- 1071406 สื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุค
ดิจิตอล 
- 1074503 การมีส่วนร่วมของผู้ปกรองและชุมชน
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
- 1073103 การเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
3) อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ  
เทอม 1/2562 
- 1072405 นิทานและวรรณกรรมส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
- 1073310 ทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็ก
ปฐมวัย 
- 1073311 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
- 1005808 การปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษา 
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เทอม 2/2562 
- 1073313 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
- 1072312 ดนตรีและนาฏลลีาส าหรับครูปฐมวัย 
- 1071307 ศิลปะ ดนตรี และลีลาส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 
4) อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม 
เทอม 1/2562 
- 1074310 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
- 1073102 กระบวนทัศน์ ใหม่ทางการศึกษา
ปฐมวัย 
- 1071110 การศึกษาปฐมวัย 
เทอม 2/2562 
-  1074202 สุขอนามัย ความปลอดภัย และ
โภชนาการ 
- 1073312 คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
 
5) ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร  
เทอม 1/2562 
- 2500116 สังคมอารยชน 
- 1044402 การวิจัยทางการศึกษา 
เทอม 2/2562 
- 1004803 เตรียมฝกึประสบการณ์วิชาชพี 
- 1074205 สิทธิเด็ก 
- 1073602 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 
4. คณะกรรมการวิชาการหลักสูตรสรุปผลการ
จัดหาผู้สอนในแต่ละรายวิชา และด าเนินการเปิด
รายวิชาในระบบบริหารการศึกษาเพื่อให้นักศึกษา
ลงทะเบียนและทราบชื่ออาจารย์ผู้สอน 
5. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชามีการประชุม
ร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนในการพิจารณา มคอ.3 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย แนวทางในการ
ประเมินในแต่ละรายวิชา จัดท าแนวการสอน มคอ.
3 และท าการบันทึก มคอ. 3 ผ่านระบบ TQF 2 
สัปดาห์ก่อนการเปิดภาคเรียน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
C:  การประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรฯ ประเมินการด าเนินงานการก าหนด
ผู้สอน พบว่า 
1.มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนครบตามรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษาในภาพรวม พบว่า ภาค
เรียนที่ 1/2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อยู่ใน
ระดับมาก และภาคเรียนที่ 2/2562 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก  
3. สามารถจัดอาจารย์ผู้สอนที่ตรงกับวุฒิการศึกษา 
ความช านาญ คุณสมบั ติ เฉพาะทาง  หรือมี
ประสบการณ์การท างานตามรายวิชาที่สอนเดิม 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าผลการประเมิน
ทวนสอบระดับหลักสูตรและระดับคณะเพื่อ
ทบทวนการแต่งตั้งผู้สอนว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ และน าผลการประเมินนั้นมาใช้ในการ
ตัดสินใจแต่งตั้งผู้สอนในปีการศึกษาต่อไป 
      อีกทั้ง หลักสูตรฯ มีวิธีการก าหนดผู้สอนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของคุรุสภา โดยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เป็นผู้สอนหลักในรายวิชา
เอกปฐมวัย จากนั้นจึงเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ฯ และอาจารย์ผู้สอน  
    แต่เนื่องจากมีการใช้หลักสูตรฯ ปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 30% จึงท าให้อาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษมีไม่เพียงพอ  
 
A:การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
    ในการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2562 
หลั กสู ต รฯ  มี ก า รส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ ส อนพัฒน า
ภาษาอังกฤษ เช่น เข้าอบรม และเข้าสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) เพิ่มเติม เป็นต้น 

การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน  

เป้าหมาย:  
1. สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามทีไ่ด้
ระบุไว้ใน มคอ.3 และมคอ.4 ทุกรายวิชา โดยมี
มาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันกับทุกศูนย์
การศึกษา 
 

นย.5.2.2.1 รายงานการประชุม
เร่ือง การติดตามการจัดท า และ
การก าหนดวันสง่มคอ. 3 และมคอ.
4 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 
2562 
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P :ระบบและกลไก 
1. หลักสูตรมีการวางแผนร่วมกันกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการชี้แจงแนวทางการท า มคอ.3, มคอ,4  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการพิจารณาตรวจสอบ 
มคอ.3 มคอ.4 ให้มีความสอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชาตามแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รวมทั้งท าการพิจารณา
ความเหมาะสมของวิชาการประเมิน ช่วงเวลาที่
ประเมิน และสัดส่วนของการประเมินผล ให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 3 สปัดาห์ 
 
D: การน าไปสู่การปฏิบตั ิ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะจาก มคอ. 5 ของ
ภาคเรียนที่ผ่านมา เพื่อใช้ในการปรับปรุง มคอ.3 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันจัดท ามคอ. 3 มคอ. 4 ซึ่งมีการจัดการเรียน
การสอน แบบ Active Learning บูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษในทุกรายวิชาของหลักสูตรฯ 62 
จากนั้นส่งให้ฝ่ายวิชาการหลักสูตรด าเนินการ
ตรวจสอบความถูกต้อง  
3. ฝ่ายวิชาการหลักสูตรรวบรวม มคอ. 3 และ 
มคอ.4 ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาลงนามในเอกสาร
พร้อมทั้งส่งไฟล์ครบทุกรายวิชา  
4. ฝ่ายวิชาการหลักสูตรได้ท าการตรวจสอบความ
ถูกต้องของค าอธิบายรายวิชา และมาตรฐาน
คุณวุฒิ ที่สอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายผล
การเรียนรู้ ในมคอ. 2 เมื่อได้ตรวจสอบเรียบร้อย
แล้ ว ไ ม่ พบข้อผิ ดพลาด  จึ งแจ้ ง ใ ห้อาจา รย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนทราบเพื่อ
น า มคอ.3 และ มคอ. 4เข้าระบบบริหารการศึกษา 
5. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอน มีการติดตาม 
ก ากับดูแลการสอน โดยหลักสูตรฯ ใช้การสังเกต
การสอน และผลการประเมินของนักศึกษาด้วย
ระบบ e-assessment  
6. เ นื่ อ ง จ า ก ใน ภาค เ รี ย นที่  2 / 2562  เ กิ ด
สถานการณ์วิกฤต COVID-19 แพร่ระบาด ท าให้

นย.5.2.2.2 รายงานการประชุม 
เร่ือง การติดตามการจัดท า และ
การก าหนดวันสง่มคอ. 3 และ มคอ.
4 ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 
2562 
 
นย.5.2.2.3 ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 
3489/2562 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ  ภาคเรียนที่ 
1/2562 
 
นย.5.2.2.4 รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 
 
นย.5.2.2.5 มคอ. 3 และมคอ. 4 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 
 
นย.5.2.2.6 มคอ. 5 และมคอ. 6 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 
 
นย.5.2.2.7 ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 
162/2563 เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ  ภาคเรียนที่ 
2/2562 
 
นย.5.2.2.8 มคอ. 3 และมคอ. 4 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ 
หลักสูตรฯ ได้ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลในแต่ละ
รายวิชาเพื่อให้มีการด าเนินการเป็นแนวทาง
เดียวกัน ดังนี้ 
- จัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์โดยใช้  
Application เ ช่ น  Line, Zoom, Microsoft 
Teams และอ่ืนๆ 
- จัดท าสื่อการสอนออนไลน์ผ่านระบบ WBSC 
- จัดการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของรายวิชา เช่น ข้อสอบ Take Home,  
E-Portfolio, โครงงาน และอ่ืนๆ  
 
C:การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 
และ มคอ.4)  และการจัดการเรียนการสอนพบว่า 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ.3 และ
มคอ.4 ครบถ้วนทุกรายวิชาก่อนการเปิดภาคเรียน 
อย่างน้อย 3 สัปดาห์ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ.3และ 
มคอ.4ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมคอ.2 และปรับปรุง
ตาม มคอ.5 ของปีการศึกษาก่อน 
3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
สามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามที่ได้ระบุ
ไว้ ใน มคอ.3 และมคอ.4 ทุกรายวิชา โดยมี
มาตรฐานการเรียนการสอนเดียวกันกับทุกศูนย์
การศึกษา 
4. มีการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการใช้
ภาษาอังกฤษ และการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เช่น Community-Based และ Work-
Based Learning เป็นต้น โดยศูนย์ฯ นครนายก
เพิ่มเติมกิจกรรมในรายวิชาให้สอดคล้องกับบริบท
ของพื้นที่ และเน้นการใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
เป็นฐาน  
 
A:การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
ในการด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท า แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ.4)  

นย.5.2.2.9 มคอ. 5 และมคอ. 6 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฯ เห็นว่า 
ในปีการศึกษาหน้าควรจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 
โดยระบุสิ่งที่ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ลงไป เช่น การมอบหมายงานและใช้สื่อการสอน
หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เป็นภาษาอังกฤษ  
เป็นต้น 

การจัดการเรียนการสอนใน
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ มี ก า ร 
บูรณาการกับการวิ จั ย  การ
บริการวิชาการทางสังคม และ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย: 
มีการบูรณาการงานวิจัย หรือการบริการวิชาการ
ทางสังคม หรือการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในรายวิชาอย่างน้อย         
1 รายวิชา 
 
P:ระบบและกลไก 
1. หลักสูตรประชุมวางแผน ชี้ แจงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนพิจารณา
บูรณาการเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการสอนกับ
งานวิจัย หรือการบริการวิชาการทางสังคม หรือ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการ
วิเคราะห์เนื้อหาของรายวิชา กิจกรรมการสอนและ
โครงการตลอดปีการศึกษา และก าหนดลงในมคอ. 
3 และ มคอ. 4 
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประชุมวางแผนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเพื่อพิจารณารูปแบบ
โครงการ/กิจกรรม ระบุโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนใน 
มคอ. 3 และ มคอ. 4  
3. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์
ผู้สอนด าเนินการโครงการ และประเมินสรุปผล
โครงการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุม
คณาจารย์เพื่อชี้แจง วางแผนการจัดบูรณาการวิชา  
4. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินการโครงการ
และวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป 
 
D :การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. หลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทาง
ในการบูรณาการรายวิชาในปีการศึกษา 2562 กับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ

นย.5.2.3.1 โครงการรักษ์ชุมชนคน
ไทยพวน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และชี้แจงการวางแผน
งานให้กับอาจารย์ผู้สอน 
2. อาจารย์ผู้สอนก าหนดการบูรณาการการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ใน มคอ. 3 มคอ. 4 
 
โครงการรักษ์ชุมชน คนไทยพวน 
     จัดในรายวิชาของนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
ชั้นปีที่ 1 บูรณาการในรายวิชา 1071308  
ภาษาพาเพลิน 
ชั้นปีที่ 2 บูรณาการในรายวิชา 1073103 
การเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
ชั้นปีที่ 3 บูรณาการในรายวิชา 1073101  
การสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 
ชั้นปีที่ 4 บูรณาการในรายวิชา 1004803:  
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
     จัดในปีการศึกษา 2/2562 (ม.ค.63 - พ.ค.63) 
สถานที่: ศูนย์ภูมิปัญญามนุษย์ วัดปทุมวงษาวาส 
จังหวัดนครนายก และโรงเรียนในเครือข่าย 
 
ผ ล ที่ เ กิ ด กั บ นั ก ศึ ก ษ า :  นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ใ ช้
กระบวนการวิจัยในการพัฒนาสื่อการสอนท าเป็น
ชุดการเรียนรู้จากผ้าขาวม้าไทยพวนซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก อาจารย์ผู้สอน
วางแผนการจัดท าโครงการบูรณาการการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละรายวิชา 
ผลที่ เกิดกับอาจารย์:  ได้พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ได้
บริการวิชาการแก่ชุมชน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัด
นครนายก อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาด าเนิน
จัดท าโครงการบูรณาการการวิจัย การบริการ
วิ ช า ก า ร ท า ง สั ง ค ม  แ ล ะ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละรายวิชา 
 
C :การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่ อติดตามผลการ
ด าเนินงานที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ศิลปวัฒนธรรม พบว่า บางกิจกรรมไม่สามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ครบถ้วน เนื่องจากปลายเดือน
มีนาคมเกิดภาวะวิกฤต COVID-19 
 
A:การปรับปรุงผลการประเมิน 
หลักสูตรฯ เห็นว่า ควรมีการปรับแนวทางการบูร
ณาการในรูปแบบออนไลน์หรือการจัดท าสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ในปีการศึกษาถัดไป 

การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 

5.2 3 คะแนน 3 คะแนน 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน  อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย: 
1. ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
2. ผู้สอนมีกลยุทธ์และเครื่องมือในการประเมินผล
การเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับจุดประสงค์
รายวิชา 
 
P:ระบบและกลไก 
1. อาจารย์ผู้สอนวางแผนและก าหนดแนวทางการ
ประเมินให้นักศึกษาทราบก่อนเรียน และจัดการ
เรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. อาจารย์ผู้ สอนประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิและแนวประเมินตามสภาพจริง 
จากนั้นจัดท า มคอ.5 ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา และจัดประชุมทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 
3. คณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและน าผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ไปปรับปรุงหลักสูตร 

นย.5.3.1.1 มคอ. 3 และมคอ. 4 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 
นย.5.3.1.2  มคอ. 5 และมคอ. 6 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 
นย.5.3.1.3 มคอ. 3 และมคอ. 4 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 
นย.5.3.1.4  มคอ. 5 และมคอ. 6 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 
D:การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. อาจารย์ผู้สอนมีแผนการประเมินผลการเรียนรู้
ใน มคอ.3 สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาตาม
แผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ รวมทั้งวิธีการประเมินผลมีความเหมาะสม
กับรายวิชา 
2.หลักสูตรฯ ติดตามการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยผู้สอนใช้กลยุทธ์
และเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายได้แก่ แบบประเมินผลงาน , แบบ
ประเมินการจัดโครงการ และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น 
3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันออกข้อสอบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ส่งให้คณะครุศาสตร์
พิจารณา แต่เนื่องจากภาคเรียนที่ 2/2562 เกิด
สถานการณ์วิกฤต COVID-19 จึงมีการปรับรูปแบบ
การประเมินผลการเรียนรู้เป็นแบบออนไลน์ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของ
รายวิชา เช่น ข้อสอบ Take Home, E-Portfolio, 
โครงงาน และอ่ืนๆ ส่งให้คณะครุศาสตร์พิจารณา 
4. หลักสูตรฯ จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
C :การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พบว่า 
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอนเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 และพบว่ามีการ
ประเมินผลตามสภาพจริงและบริบทของศูนย์ฯ  
2. เนื่องจากประกาศ ค่าร้อยละของแต่ละช่วงค่า
ระดับคะแนนในระบบอิงเกณฑ์ พ.ศ.2562 ท าให้
นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
3. เนื่องจากภาคเรียนที่ 2/2562 เกิดสถานการณ์
วิ ก ฤ ต  COVID-19 ห ลั ก สู ต ร ฯ  พ บ ว่ า  ก า ร
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ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบแต่ละรายวิชาที่
เปิดสอน มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 3 ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แต่ยังคง
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
และพบว่ามีการประเมินผลตามสภาพจริงและ
บริบทของศูนย์ฯ 
 
A:การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
เพื่อให้การประเมินผลเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแ ห่งชาติ และมีการ
ประเมินผลการเรียนที่เที่ยงตรง  จึงควรให้ทุก
รายวิชาก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจนและ
ใช้เครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย และมีระบบ
การทวนสอบในแต่ละภาคเรียน 
 

การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมาย: 
1. มีการทวนสอบรายวชิาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดิสอนในภาคการศึกษา 
2. มีแนวทางและขั้นตอนการทวนสอบที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
P :ระบบและกลไก 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอน
ก าหนดให้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
2. คณะกรรมการศึกษาคู่มือการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ เลือกเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ให้
สัมพันธ์สอดคล้องกบัรายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) หรือรายละเอียดของประสบการณ์วชิาชีพ 
(มคอ.4) 
3. คณะกรรมการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยกระบวนการตา่งๆ 
เช่น การสอบ การสงัเกต การตรวจสอบ การ
ประเมินผล ในสปัดาห์สุดท้ายของการเรียนการ
สอน โดยใช้เครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบ
สังเกต แบบส ารวจ แบบประเมนิ และแบบ
สัมภาษณ ์

นย.5.3.2.1 รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ประจ าปีการศึกษา 1/2562 
 
นย.5.3.2.2 มคอ. 5 และมคอ. 6 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 
 
นย.5.3.2.3 รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ประจ าปีการศึกษา 2/2562 
 
นย.5.3.2.4 มคอ. 5 และมคอ. 6 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 
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4. คณะกรรมการประมวลผลและรายงานผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการจั ดท า ร าย งานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
5. คณะกรรมการน าเสนอรายงานการผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อม
แนวทางปรับปรุงรายงานในรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5) หรือ รายงาน
การด าเนินการของประสบการณ์วิชาชีพ (มคอ.6) 
6 .  อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ห รื อ
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาศึกษารายงานการทวนผลสัมฤทธิ์ของ
อาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน
และสามารถเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้เครื่องมือ
การทวนผลสัมฤทธิ์ในแต่ละด้านและภาพรวม 
7 .  อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร ห รื อ
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาท าการประมวลผลข้อมูลและจัดท า
รายงาน พร้อมเสนอแนวทางปรับปรุง เสนอคณะ 
8. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งผลและ
แนวทางปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนและเขียนใน
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
D :การน าไปสู่การปฏิบตัิ  
1.หลักสูตรฯ เสนอ อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์
ให้แก่คณะครุศาสตร์พิจารณาแต่งตั้ งตามค าสั่ง
คณะครุศาสตร์  ที่  375/2562  เรื่ องแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
2. หลักสูตรฯ ด าเนินการทวนสอบฯ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25  ของรายวิ ชาที่ เปิดสอนในภาค
การศึกษาโดยพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ ดังนี้ รายงานสรุปการตัดเกรด ,
ร า ย ง า น บั น ทึ ก ค ะ แ น น ,ร า ย ง า น ก า ร ตั ด
เกรด,มคอ.3/มคอ.4 และมคอ.5/มคอ. 6 เพื่อ
ด าเนินการทวนสอบฯตามขั้นตอนจากนั้นส่งข้อมูล
ให้คณะครุศาสตร์  
3. คณะครุศาสตร์ด าเนินการทวนสอบ ขั้นตอน 
เกณฑ์ทวนสอบฯ ทั้งนี้ให้พิจารณา มคอ.3 หรือ 
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มคอ.4 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล วิธีการตัดเกรด ผลการตัด
เกรด ตลอดจนความสอดคล้องของผลการเรียนรู้
ต ามกรอบมาตรฐ านผลการ เ รี ยน รู้  โ ดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการทวนสอบ 
4. คณะครุศาสตร์จัดท ารายงานสรุปผลการทวน
สอบ แล้วน าเสนอส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  
 
C :การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรฯ ท าการประเมินการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ผลดังนี้  
1. หลักสูตรฯ ท าการทวนสอบรายวิชาที่เปิดสอน
ในภาคเรียนที่1/2562 จ านวน 17 วิชา จาก 23 
วิชา และภาคเรียนที่2/2562 จ านวน 19 วิชา จาก 
27 วิชา ซึ่งเกินร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน  
2. เพื่อให้การทวนสอบมีประสิทธิภาพ หลักสูตรฯ
เห็นว่าควรให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านประสานงาน
และรายงานผลกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
เพื่อน าข้อมูลทวนสอบไปใช้ในระดับคณะ 
3. การประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์
จากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 พบว่า นักศึกษา
มีปัญหากับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการจัดสอบ
ออนไลน์  
 
A:การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
1. หลักสูตรฯควรน าข้อมูลจากการประชุมทวน
สอบและข้อสังเกตของผู้ทรงฯ มาปรับใช้ในการ
ประเมินผลในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้ 
- การกระจายคะแนนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
ของรายวิชา ซึ่งรายวิชาปฏิบัติสามารถประเมิน
ตามสภาพจริงและผลการกระจายคะแนนของ
นักศึกษาสามารถอยู่ที่ A ได้มากกว่า รายวิชาที่เน้น
เนื้อหา 
- การประเมินผลการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบ online 
และ onsite ควรมีการประเมินผลที่หลากหลายใน
การจัดการเรียนการสอนและการสอบ โดยมี
หลักฐานในการประเมินผลเชิงประจักษ์ เช่น pre 
test และ post test เป็นต้น 
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การก ากับการประเมินการ
จั ด ก า ร เ รี ย น กา ร สอน แล ะ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เป้าหมาย: 
1.มีการจัดท ามคอ.5 และมคอ.6 ครบถ้วนทุก
รายวิชาหลังการสอบปลายภาคไม่เกิน 2 สัปดาห์ 
และมีเนื้อหาสอดคล้องกับมคอ.3 มคอ.4 และมคอ. 
5 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
2. มีการจัดท ามคอ.7 รอบ 12 เดือนภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
 
P :ระบบและกลไก 
1. หลักสูตร วางแผนก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
2. หลักสูตรก าหนดการจัดท า และจัดส่ง มคอ.5 
มคอ.6 สัปดาห์หลั งสอบปลายภาค จากนั้น
ตรวจสอบ มคอ.5 และมคอ. 6 ให้มี เนื้ อหา
สอดคล้องกับ มคอ.3 
3. ด าเนินการประเมินหลักสูตร และจัดท ามคอ.7 
ภายใน 30 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา 
4. หลักสูตร ประชุมวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ถัดไป 
 
D :การน าไปสู่การปฏิบตัิ  
1.หลักสูตรฯ ชี้แจงการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.5 
/ มคอ.6 และมคอ.7) พร้อมแจ้งก าหนดการในการ
จัดท าและจัดส่ ง  มคอ.5 /มคอ.6 ส าหรับปี
การศึกษา 2562 หลังการสอบปลายภาคไม่เกิน 2 
สัปดาห์  
2.หลักสูตรฯ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการ อาจารย์
กุลธิดา มีสมบูรณ์ และนางธมลวรรณ เปรมศรี 
เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม มคอ.5/มคอ.
6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
ร่วมกันจัดท ามคอ.5 /มคอ.6 จากนั้นส่งไฟล์ข้อมูล
ให้กับหลักสูตร 
4.หลักสูตรฯ ตรวจสอบ มคอ.5 /มคอ.6 ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและมีเนื้อหาสอดคล้อง มคอ.3รวมถึงท า
การท าการวิเคราะห์รายละเอียดใน มคอ. 5 /มคอ.
6เพื่อประเมินคุณภาพการสอนแผนการปรับปรุง
ผลการประเมิน สรุปผลรายวิชาที่ผลการเรียนที่ไม่

- นย.5.3.3.1 มคอ. 5 และมคอ. 6 
ปีการศึกษา 2562 
 
- นย.5.3.3.2 มคอ.7 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ปกติ และข้อสรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของกลยุทธ์การสอนและแนว
ทางแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา
หน้า 
5. หลักสูตรฯแจ้งให้นักศึกษาท าแบบประเมินเพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยการประเมิน
ผ่านทางเว็บไซด์ www.eassessment.dusit.ac.th 
6.หลักสูตรฯ ก ากับให้มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯโดยการจัดท า มคอ.7 
เพื่อรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
7.หลักสูตรฯจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ (มคอ.7) หลังสิ้นภาคการศึกษา ภายใน 
60 วัน และจัดส่งให้คณะครุศาสตร์ 
 
C :การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรฯ ท าการประเมินการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรฯ 
(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.6 ได้ผลสรุปดังนี้ 
2.1 ชั่วโมงการสอนจริงไม่แตกต่างจากแผนการ
สอนทุกรายวิชา 
2.2 หัวข้อที่สอนครอบคลุมตามแผนการสอนทุก
รายวิชา 
2.3 อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่ท าให้เกิดผลการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล โดยน าเทคนิคการสอน
ด้วย Active learning บูรณาการภาษาอังกฤษมา
ใช้ในกิจกรรมรายวิชา 
2.4 อาจารย์ผู้สอนรายงานความก้าวหน้าของการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน ว่าควรมีการปรับ
เนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และควรใช้เครื่องมือประเมินการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
2.5 จากการตรวจสอบพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
และอาจารย์ผู้สอนมีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 

http://www.eassessment.dusit.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ในรูปแบบที่เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะครุ
ศาสตร ์
 
A :การปรับปรุงตามผลการประเมิน 
จากการประเมินผลการด าเนินงาน หลักสูตรฯมี
ข้อเสนอแนะว่าควรจัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอน Active 
Learning เพื่อพัฒนาการท างานและคุณภาพของ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมนิตนเอง 

5.3 4 คะแนน 4 คะแนน 
 
 
ตัวบ่งชี ้5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ตามตัวบ่งชี้ มคอ. 2 หมวด 7 ข้อ 7) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้ อยละ  80  มี ส่ วนร่ วม ในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

มี ก า รป ระชุ มอ าจ ารย์ ป ร ะจ า
หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเดือนละ 
1 ครั้ง เพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมแต่ละ
ครั้ งอย่างน้อยร้อยละ80 โดยมี
รายละเอียดการประชุม ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 วางแผนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรฯ การจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
การบริการวิชาการและกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 2 – ครั้งที่ 5 รายงานการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯ และ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  - นย.5.4.1.1  รายงาน
การประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 2562 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างอิง 

ครั้ง 6 ก ากับติดตามการประเมินผล
การจัดการ เรี ยนการสอนและ
รายงานสรุปผลการพัฒนาผู้เรียน 
ครั้ง 7 วางแผนการด าเนินงานของ
หลักสูตรฯ การจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การ
บริการวิชาการและกิจกรรมท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 8 – ครั้งที่ 11 รายงานการ
ด าเนินงานของหลักสูตรฯ และ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ครั้งที่ 12 ก ากับติดตามการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและรายงานสรุปผลการพัฒนา
ผู้เรียน 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้
จัดท ามคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติสาขาวิชา
ทางการศึกษา (มคอ.1)  โดยมี
มาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน 

  นย.5.4.2.1 มคอ.1 
(มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาครุ
ศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) 
- นย.5.4.2.2  มคอ.2 
(หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย  
(หลักสูตร 4 ปี)  
ปรับปรุงปีพ.ศ. 2562 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

ห ลั ก สู ต ร ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ  
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  ปี
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2  โ ด ย น า ส่ ง                
ฝ่ายวิชาการของหลักสูตรก่อนเปิด

  - นย.5.4.3.1 
รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3)  ประจ าภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างอิง 

ภาคเรียน 2 สัปดาห์ เพ่ือรวบรวม 
ตรวจสอบให้ครบถ้วนก่อนน าส่ง
คณะ และมหาวิทยาลัย 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด า เ นิ นการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ. 5) และรายผล
การด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6)  ทุกรายวิชาที่
เ ปิ ด ส อน ใ น ภ าค เ รี ย นที่  1  ปี
การศึกษา 2562 โดยน าส่งฝ่าย
วิชาการของหลักสูตรภายใน 2 
สัปดาห์ หลังการสอบปลายภาค
เพ่ือรวบรวม ตรวจสอบให้ครบถ้วน
เ พ่ื อก า ร ทว น สอบผ ลสั ม ฤ ท ธิ์
ทางการเรียนระดับหลักสูตรก่อน
น าส่งคณะ และมหาวิทยาลัยฯ 

  - นย.5.4.4.1 รายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชา  (มคอ. 5/6) 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 
- นย.5.4.4.2 รายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชา  (มคอ. 5/6) 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภ า ย ใ น  6 0 วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ปี
การศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการด าเนินการจัดท า 
มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

  - นย.5.4.5.1 มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ย นขอ ง
นักศึกษาและด าเนินการทวนสอบฯ
ในระดับหลักสูตรทุกรายวิชาที่เปิด
สอน โดยภาคเรียนที่ 1 ทวนสอบฯ 
17 รายวิชา จากวิชาที่ เปิดสอน
ทั้งหมดในปีการศึกษา 1/2562 
จ านวน 23 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
73.91 

  - นย.5.4.6.1ค าสั่งคณะ
ครุศาสตร์ ที่ 375/2562 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ  ภาค
เรียนที่ 1/2562 
 
- นย.5.4.6.2 รายงาน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติประจ า
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างอิง 

ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2562 
- นย.5.4.6.3 รายงาน
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ของนักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติประจ า
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนกลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประ เมินการด า เนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประชุมเกี่ยวกับผลการประเมินการ
เรียนรู้และข้อเสนอแนะจาก มคอ.7 
ปีการศึกษา 2561 โดยร่วมกัน
วางแผนพัฒนา/ปรั บปรุ งกา ร
จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 
2562 โดยปรับกิจกรรมในมคอ.3 ที่
เ น้ น ค รู ป ฐ ม วั ย มื อ อ า ชี พ ที่ มี
บุคลิกภาพเด่น ภาษาอังกฤษดี  
บู ร ณ า ก า ร ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม 
นอกจากนี้ ให้นักศึกษาได้ศึกษา
สังเกต ดูงาน ทดลองจัดกิจกรรมใน
โรง เรี ยนสาธิ ตละอออุทิศและ
โรงเรียนเครือข่ายมากข้ึน 

  - นย.5.4.7.1 มคอ.7 
ประจ าปีการศึกษา 
2561 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้มี
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดย
คณะครุศาสตร์ด าเนินการจัดอบรม
ให้กับอาจารย์ใหม่ ด้านการจัดการ
เ รี ยนการสอนและด้ าน อ่ืน  ๆ 
หลักสูตรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ระหว่างอาจารย์ เก่าและ
อาจารย์ใหม่ในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
การเขียน มคอ. การจัดกิจกรรม 
การ เ รี ยนการสอน การนิ เทศ

  - รายงานการประชุม 
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ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างอิง 

นักศึกษา การให้ค าปรึกษากับ
นักศึกษา เป็นต้น 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา 
ทางวิชาการ และวิชาชีพตลอด ปี
การศึ กษาทุ กคน  จากจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
คน  คิดเป็นร้อยละ 80 โดยมีการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์ 
ดังนี้  
   1.1 งานด้านวิชาการ 
1) อาจารย์รวี ศิริปริชยากร 
- สัมมนาการจัดท าคู่มือการขอ
รับรองวิทยฐานะด้านการสอน
ของสหราชอาณาจักร UKPSF โดย 
SFHEA และ FHEA รุ่นที่ 1 (23 – 
24  ธันวาคม 2562 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามกรอบ
มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพด้านการ
สอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รุ่นที่ 2 
(9 มกราคม 2563) 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
English Discoveries Workshop: 
Blended Learning and 
program integration (3 
กุมภาพันธ์ 2563) 
2) อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ 
- อบรม “การวิจัยในชั้นเรียน” 
(Classromm Action Research) 
(23 เมษายน 2563) 
- อบรม “การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน” (Research for 
Instructional Development) 
(23 เมษายน 2563) 

  - นย.5.4.9.1 หลักฐาน
การเข้ารับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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- อบรม “การออกแบบการวิจัย
เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ” (Research 
Design to Enhance Quality 
Teaching and Learning) (23 
เมษายน 2563) 
3) อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 
- ร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม
ภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย English 
Discoveries Online และสอบวัด
ระดับความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ ( Placement 
Test ) ของนักศึกษารหัส 62 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (19 
กันยายน 2562) 
4) อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม 
- . อบรม “เขียนต าราให้ได้
มาตรฐาน เพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ” (9 กันยายน 2562) 
- อบรม หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สู่การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(8-9 มิถุนายน 2563) 
- อบรมออนไลน์ “WBSC-LMS” 
(19 มีนาคม 2563) 
 
5) ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยา
ทัศน์กร 
- อบรมหลักสูตร “เส้นทาง
นวัตกรรมสู่มหาวิทยาลัยแห่งความ
ยั่งยืน” (16-20 ธันวาคม 2562) 
- การอบรมออนไลน์ “ส่งเสริม
จรรยาบรรณวินัย ธรรมมาภิบาล
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวน
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ดุสิต”  (20 กุมภาพันธ์ 2563)
อบรม WBSC-LMS (19 มี.ค. 
2563) 
     1.2 งานด้านวิชาชีพ 
1) อาจารย์รวี ศิริปริชยากร 
- งานมหกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดนครนายก “สาน
ฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” 
(25 สิงหาคม 2562) 
2) อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ 
- งานมหกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยใน
ระดับพ้ืนที่จังหวัดนครนายก “สาน
ฝัน สรรค์สร้าง ปฐมวัย นครนายก” 
(25 สิงหาคม 2562) 
- เข้าร่วมอบรม Chocolate 
Master Class (30 กันยายน – 2 
ตุลาคม 2562) 
3) อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 
- เข้าร่วมการแข่งขันประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2562 
ในงานประชุมวิชาการและวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ โดยการ
ใช้ผ้าขาวม้าจากชุมชนไทยพวนใน
การผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย (6 - 8 สิงหาคม 
2562) 
- เข้าร่วมอบรม Chocolate 
Master Class (30 กันยายน – 2 
ตุลาคม 2562) 
4) อาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม 
- อบรมงาน EDUCA 2019 “การ
ส่งเสริม EF ด้วยเกมกระดาน” (18 
ตุลาคม 2562) 
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- อบรม “การส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องอาหารและโภชนาการส าหรับ
เด็ก ปฐมวัย” (14 ธันวาคม 2562) 
- อบรมออนไลน์ “หลักสูตรการใช้
เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ เพ่ือ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่
เด็กปฐมวัย” (7 เมษายน 2563) 
5) ว่าร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยา
ทัศน์กร 
- การประชุมวิชาการเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพครู ครั้งที่ 12 EDUCA 
2019 (16 - 18 ตุลาคม 2562) 
- เข้าร่วมการแข่งขันประกวด
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2562 
ในงานประชุมวิชาการและวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ โดยการ
ใช้ผ้าขาวม้าจากชุมชนไทยพวนใน
การผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย (6 - 8 สิงหาคม 
2562) 
 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ไม่มี
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน ในปีการศึกษานี้ 

- -  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ 
ด าเนินการส ารวจ ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.47 

  - นย.5.4.11.1  รายงาน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ 
ด าเนินการส ารวจ ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 

  - นย.5.4.12.1  รายงาน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 



119 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลด าเนินการ 


* ** หลักฐานอ้างอิง 

13) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
กิจกรรมพัฒนาความเป็นครู เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ 
ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อกิจกรรมพัฒนาความ
เป็นครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง
ชั้นปีที่ 5 โดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 
1. โครงการก้าวแรกสู่มสด. ความ
พึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
2. โครงการสานสัมพันธ์พ่ีกับน้อง 
ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.19 
3. โครงการเสริมสร้างท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น อยู่ระหว่างรอผลการ
ประเมิน 
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต สู่ครูมืออาชีพในอนาคต ความ
พึงพอใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
5. โครงการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครู
ปฐมวัย ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 
6. กิจกรรมหอพัก ความพึงพอใจมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
7. โครงการ Fun Learning พ่ีสอน 
น้องสนุก ความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.1 

  - นย.5.4.13.1 หลักฐาน
เล่มโครงการและ เล่ม
กิจกรรม 

14) อาจารย์ผู้สอนใช้กลยุทธ์การสอนที่
ใช้พัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการใช้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผลการ
เรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน 

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

15) ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนของอาจารย์ไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5 ของทุกรายวิชา
ที่คณะเปิดสอน 

หลั กสู ต รศึ กษาศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการ
ประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารย์ทุกรายวิชา ทั้งภาคเรียนที่ 
1 ในปีการศึกษา 2562 

  - นย.5.4.15.1 รายงาน
ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอน
ของอาจารย์ 
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รวมจ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ 
1
4 

  

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 
1
4 

  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 
1
0
0 

  

หมายเหตุ :  *  แทนคา่  = เป็นไปตามเกณฑ์ และ  
  ** แทนคา่  = ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
5.4 ร้อยละ 100 5 คะแนน 

 
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  (น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส  
ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แก้ไข 

หลักฐาน
อ้างอิง 

ไม่มี 1/2562      
       
       
       

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐานอ้างอิง 
ไม่มี 1/2562    
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข หลักฐานอ้างอิง 
ไม่มี 1/2562     

      
      

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (น ามาจาก มคอ5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา 
ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอ้างอิง 
มี ไม่มี 

ทุกรายวิชา 1/2562   จัดประชุมวิพากย์มคอ.น า
ข้อมูลการปรับปรุงแต่ละ
รายวิชาจาก มคอ.5 มา
ประชุมพิจารณาเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนครั้งต่อไป 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ประจ าปีการศึกษา 
1/2562 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

คุณธรรมจริยธรรม 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคม
และวิชาการ  รวมทั้งประเด็น
วิกฤติของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์
เชิงปฏิบัติการ (Interactive 
action Learning)เพ่ือฝึกการ
ท างานร่วมกัน การแบ่งปัน 
3) การใช้กรณีศึกษา (Case 
study) 
และจรรยาบรรณในการปรับ
พฤติกรรม 

การฝึกให้ผู้เรียน
ท างานร่วมกัน และ
การเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมความเป็นครู 

มคอ.5 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครู เป็นรายปีตลอด
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาความเป็นครู 
5)สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการสอนรายวิชา 
6) อาจารย์ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างให้กับนักศึกษา 

ความรู้ 1) มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Leaning และมีกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์
และสังเคราะห์องค์ความรู้และ
การเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry 
method) 
2) ฝึกปฏิบัติในระหว่างชั่วโมง 
3)มอบหมายให้นักศึกษาทบทวน
วรรณกรรมและสรุปสถานะของ
องค์ความรู้ 
4) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติขององค์
ความรู้และทฤษฎี 
5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative learning) เพ่ือ
ประยุกต์และประเมินค่าองค์
ความรู้ในสถานการณ์โลกแห่ง
ความเป็นจริง 
6) การเรียนรู้ผ่านสื่อ online 

ผู้เรียนยังไม่สามารถ
บูรณาการความรู้จาก
แต่ละรายวิชา 

มคอ. 5 

ทักษะทางปัญญา 1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 
(Problem-based learning) 
2) การท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 
3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
อย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and 

- มคอ. 5 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

หลักฐานอ้างอิง 

Development และ Vision-
based learning) 
4) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูเป็นรายปีตลอด
หลักสูตร 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ
คลและความรับผิดชอบ 

1) การเรียนแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติการ (Participative 
learning through action)เป็น
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
2) การเป็นผู้น า เน้นการท างานที่
ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Shared 
leadership) ในการน าเสนองาน 
โดยก าหนดให้มีกิจกรรมที่ต้อง
ท างานประสานกับนักศึกษา หรือ
บุคลากรอ่ืนๆ 

 มคอ. 5 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การติดตามวิเคราะห์ และ
น าเสนอรายงานประเด็นส าคัญ
ด้านการศึกษาจากข่าวหรือแหล่ง
การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิค 
เช่น อินเตอร์เน็ท 
2) การสืบค้นและน าเสนอ
รายงานประเด็นส าคัญด้าน
การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) จัดให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิบัติการใช้สถิติพ้ืนฐานและ
สถิติเพ่ือการวิจัย การใช้ภาษาพูด 
เขียนและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับและการให้ความ
ช่วยเหลือ 

  

  
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………1……………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……1…………… 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

หลักฐานอ้างอิง 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
    แผนการพัฒนาอาจารย์ประจ าปี 

2562 
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โครงสร้างและองค์ประกอบการบริหารหลักสูตร 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

- - - 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ระบบการด าเนินงาน
ของสาขาวิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย 
1. มีระบบการเตรียมความพร้อมทางกายภาพของ
หลักสูตรฯ และ จัดท าแผนการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการ 
 
P : ระบบและกลไก 
หลักสูตรฯ ได้วางแผน โดยศึกษาจากระบบและกลไกของ
ส านักวิทยบริการ พร้อมปรับให้ เหมาะสมกับบริบท
นครนายก ดังนี้      
1.  ส ารวจความต้องการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

- ขั้นตอนการจัดหา
และบริการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ระบุใน สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง 
นครนายก 
-  รายงานการประชุม
ห ลั ก สู ต ร  ค รั้ งที่ 
4/2562 วาระที่ 5 เรื่อง

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 

ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศกึษาปฐมวัย ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2562 
อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ 
 

ท่ีปรึกษา 

1. ด้านนโยบาย และแผน
กลยุทธ์ 
อ.รวี ศิริปริชยากร 
ดร. ทิพย์ ข าอยู่ 
 

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

3. กิจการนักศึกษา 
อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ  
ว่าที่ร้อยตรี ดร. พัฒพงศ์  
ตันเจริญ 
 

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ 

5. การประกันคุณภาพ 
อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ 

6. ความเสีย่งของหลกัสูตรฯ 
อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์ 
 

7. ด้านการจัดการความรู้ 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง  
ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
อ.รวี ศิริปริชยากร 

8. ด้านที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์  
ว่าที่ร้อยตรี ดร. พัฒพงศ์ ตันเจริญ 

9. ด้านวิจัย 
ว่าที่ร้อยตรีหญิง  
ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
นักศึกษา และน าเข้ าที่ ประชุมของหลักสูตรฯ เพ่ือ
วิเคราะห์ความต้องการ 
2. จัดการบริการต่างๆที่หลากหลาย และสนองตอบต่อ
ความต้ องการของนั กศึ กษา ภาย ใต้ น โยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ  
3. ประเมินความพึงพอใจ รับข้อเสนอแนะ และข้อ
ร้องเรียนจากนักศึกษา 
4. น าเข้าที่ประชุมหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุง
คุณภาพ และพัฒนากระบวนการ การให้บริการ  

อ่ืนๆ รายงานผลการ
ส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุน 
- แ ผ น ก า ร ใช้ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

จ านวนห้องเรียนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน  
 

เป้าหมาย  
1.  มีการจัดเตรียมจ านวนห้องเรียนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ  
1. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการประชุม
ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯนครนายกตามระบบและ
กลไลที่วางไว้ เพ่ือวางแผนการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
โดยน าเสนอผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนในปีที่
ผ่านมา  ความต้องการของนักศึกษาในการใช้สิ่งสนับสนุน 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม สื่อ อุปกรณ์ 
โปรเจ๊กเตอร์ น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 ในประเด็น 
การใช้งาน สื่อ อุปกรณ์  โปรเจ๊กเตอร์ ในการเรียนการ
สอน เนื่องจากอุปกรณ์ช ารุด และเชื่อมต่อไม่ได้ในบาง
ห้องเรียน รวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลประจ า
ศูนย์ค่อนข้างยาก  
2. หลักสูตรฯ ได้ร่วมพิจารณาวางแผนการใช้สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้นักศึกษา 
และเห็นควรให้ด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนทันที โดยการ
เพ่ิมช่องทางการติดต่อประสานงาน และมอบหมายให้
อาจารย์ เป็นผู้ ประสานงานร่วมกับผู้ ดูแล  ติดตาม
ผู้รับผิดชอบให้มาด าเนินการซ่อมแซม สื่ อ อุปกรณ์        
โปรเจ๊กเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆของนักศึกษาในชั้นเรียน
เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมส าหรับการใช้งาน และ 
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการแก้ไขข้อ
ร้องเรียน และบริการต่างๆ 
3. หลักสูตรฯได้รับการสนับสนุนความพร้อมทางด้าน
กายภาพ จากมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ

- แนวการปฏิบัติการ
ใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ระบุในคู่มือ
บริหารงานวิชาการ
และการบริหาร
จัดการหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน 
หลักสูตร
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
- พัสดุ ครุภัณฑ์ 
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 
- ห้องปฏิบัติการ 
และเครือข่าย
สารสนเทศ 
- หอ้งปฏิบัติการ
สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 
- การบริการ
ทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรู้และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
- คู่มือหอพักนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
นครนายก  ในการสนับสนุนอาคารสถานที่ส าหรับการ
เรียนการสอน อาคารสถานที่ส าหรับการวิจัย  การจัด
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ตามอัธยาศัย หอพัก
นักศึกษา ห้องพักอาจารย์ที่สามารถให้นักศึกษามาปรึกษา
ได้ สิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
เช่น หนังสือห้องสมุด แหล่งข้อมูลออนไลน์ เทคโนโลยี
สื่อคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน และWifi 
4. หลักสูตรฯมีส่ วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งฯนครนายก ในการจัดหาหนังสือที่
เหมาะสมกับการเรียนการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย 
โดยทางวิทยบริการจะให้อาจารย์เลือกและน าเสนอชื่อ
หนังสือเพ่ือจัดซื้อมาไว้ในห้องสมุดส าหรับนักศึกษาใช้ใน
การสืบค้น และอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน 
5. หลักสูตรฯ ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา  
ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน คือ การจัดจ านวน
ห้องเรียนให้เพียงพอต่อนักศึกษา, การจัดห้องประชุม
เฟ่ืองฟ้าในการอบรมสัมมนา, และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ   
ด้ าน ก ารสื บ ค้ น ข้ อมู ล  คื อ  ห้ อ งวิ ท ยบ ริ ก ารแล ะ
ห้องปฏิบัติการสื่อ ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คือ 
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และ โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด
นครนายกที่ได้ท าสัญญา MOU โดยด าเนินการดังนี้ 
5.1  หลักสูตรฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องวางแผนส ารวจจ านวน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ ตลอดจนความ
พร้อมของสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพ้ืนที่
ส าหรับนักศึกษา 
5.2 หลักสูตรฯ ส ารวจจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่และ
นักศึกษาที่ มีอยู่ เดิม  จ านวนรายวิชาที่ เปิดสอน ให้
เหมาะสมกับห้องเรียนตามรายวิชา 
5.3  ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ความพร้อมทางกายภาพของนักศึกษา อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ 
5.4 ด าเนินการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เหมาะสม
กับรายวิชาที่เปิดสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัย มีการจัดหา
จ านวน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนรู้ ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (1 ห้องเรียน 
ต่อ จ านวนนักศึกษา 30 คน) โดยหลักสูตรฯ มีการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ประสานงานผ่านส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อม
ทั้งจัดปฐมนิเทศและประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษา ในด้าน
การใช้ฐานข้อมูล การค้นคว้าข้อมูล การใช้ WIFI และการ
ลงทะเบียนโดยใช้ระบบบริการของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดเตรียมห้องเรียนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี้ 
  1.1)ด้านกายภาพ 

รายการ จ านวน 
1. ห้องเรียน   
  1.1 ห้องเรียน 23 ห้อง 
  1.2 Smart classroom 2 ห้อง 
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 
3. ห้องสมุด 1 ห้อง 
4. ห้องวิจัย 1 ห้อง 
5. ห้องประชุม 2 ห้อง 
6. ห้องสื่อ 2 ห้อง 

 1.2) ความพร้อมด้านจ านวนหนังสือและฐานข้อมูล 
รายการ จ านวน 

1.จ านวนหนังสือท้ังหมด 
(สัดส่วน 27.06 เล่ม : 1 คน) 

7,414 เล่ม 

  1.1 หนังสือเก่ียวกับการศึกษา
ปฐมวัย (ภาษาไทย) 

1,232 เล่ม 

  1.2 หนังสือเก่ียวกับการศึกษา
ปฐมวัย (ภาษาอังกฤษ) 

49 เล่ม 

  1.3 ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/วิจัย  475 เล่ม 
2.ฐานข้อมูลออนไลน์  
  2.1 ฐานข้อมูลออนไลน์วารสาร 
(Journal) 

15 ฐาน 

  2.2 ฐานข้อมูลออนไลน์ 
(Database) 
  3.3 ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) 

12 ฐาน 
1 ฐาน 

 

3. คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล 43 เครื่อง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
2) หลักสูตรฯ ประสานงานกับโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้จากการ
เรียนในรายวิชาต่างๆ โดยนักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วม ดังนี้ 
     นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสังเกตภาระหน้าที่ของคุณครู
ประจ าชั้นเรียน เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
     นักศึกษาชั้นปีที่  2 บู รณาการตามรายวิชา เป็น
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
     นักศึกษาชั้นปีที่  3 บู รณาการตามรายวิชา เป็น
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
     นักศึกษาชั้นปีที่  4 เข้าสังเกตการสอนของคุณครู
ประจ าชั้นเรียนและช่วยเหลือภาระงานของคุณครู เป็น
ระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
     นักศึกษาชั้นปีที่  5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็น
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 
3) หลักสูตรฯ เลือกสรรสถานศึกษาส าหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ตามเกณฑ์คุรุสภาที่ก าหนดโดย
สถานศึกษาที่เลือกต้องที่มีครูพ่ีเลี้ยงผู้มีคุณวุฒิตรง ตาม
ส าข า  มี คุ ณ ส ม บั ติ เห ม าะส ม  แ ล ะท า  MOU กั บ 
สถานศึกษาเพ่ือเป็นโรงเรียนเครือข่าย  
4)หลั กสู ตรฯ ได้ติ ดต่อแหล่ งเรียนรู้ภ ายนอกอย่าง
หลากหลาย เช่น ศูนย์ภูมิปัญญามนุษย์ วัดปทุมวงษาวาส
(ชุมชนไทยพวน) และ ศูนย์การเรียนรู้ภูกะเหรี่ยง เพ่ือให้
นักศึกษาเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของนครนายกและชาว
ไทยพวน 

กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
 

เป้าหมาย 
     มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
C : ตรวจสอบ  
1.  หลักสูตรฯ มีกระบวนการ การประเมินระบบการ
ด าเนินงานระหว่างหลักสูตรฯและศูนย์ฯนครนายก  ปี
การศึกษา 2562 ในการติดตามด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เพ่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจและน าผลเพ่ือมาใช้พัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ ได้ส ารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ บุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ปี 2562 น าเสนอตามตารางแสดง ดังนี้ 

รายงานผลความพึง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ 
บุคลากร ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย ์

บุคลากร ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  2562 
ประเด็น  นักศึกษา อาจารย ์ บุคลากร 

ความพึงพอใจต่อสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนรู้โดยรวม 

4.00 4.05 4.05 

1. ความพร้อมด้านกายภาพ 4.05 4.08 4.09 

2. ความพร้อมด้านสื่อ
เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

3.89 3.73 3.58 

 
1.1 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนความพร้อมด้านกายภาพ 

ประเด็น นักศึกษา อาจารย ์ บุคลากร โดยรวม 
ความพร้อมด้านกายภาพ     
1) สื่อ อุปกรณ์ โปรเจ๊กเตอร์      
สื่อ อุปกรณ์ โปรเจ๊กเตอร์ อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 3.97 4.00 4.00 3.98 
อุปกรณ์มีความเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 3.96 3.82 3.92 3.96 
อุปกรณ์สามารถใช้งานได้สะดวก 3.88 3.36 3.62 3.85 
รวม 3.94 3.73 3.85 3.93 
2) ห้องปฏิบัติการ     
ห้องปฏิบัติการอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.00 3.91 3.92 3.99 
ห้องปฏิบัติการมีพ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรม 4.00 4.00 4.00 4.00 
ห้องปฏิบัติงานมีความสะอาด 4.20 4.09 4.08 4.19 
รวม 4.09 4 4.00 4.06 
3) ห้องแสดงสื่อ     
ห้องแสดงสื่อมีความสะอาด 4.15 4.09 4.15 4.15 
ห้องแสดงสื่ออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4.10 4.09 4.08 4.10 
ห้องแสดงสื่อมีพ้ืนที่ส าหรับการท ากิจกรรม 4.15 4.09 4.15 4.15 
รวม 4.13 4.09 4.13 4.13 
4) ที่พักนักศึกษา     
ความสะอาด 4.09 4.18 4.15 4.10 
ความปลอดภัย 4.13 4.09 4.08 4.12 
สิ่งอ านวยความสะดวก 3.93 3.91 3.92 3.93 
การประสานงานกับผู้ดูแล 4.02 3.82 3.85 4.00 
รวม 4.07 4 4 4.04 
5) โรงอาหาร     
มีพ้ืนที่นั่งเพียงพอกับการใช้บริการ 4.01 4.45 4.38 4.05 
มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย 3.97 4.27 4.23 4.00 
รวม 4.01 4.36 4.31 4.12 
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6) สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบรักษาความปลอดภัย และบริการอื่นๆ  

    

สภาพแวดล้อม บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย 4.11 4.27 4.23 4.12 
ระบบสาธารณูปโภค 4.01 4.18 4.15 4.02 
ระบบความปลอดภัย 4.23 4.36 4.31 4.24 
ระบบการบริการนักศึกษา 4.11 4.45 4.46 4.15 

รวม 4.13 4.32 4.29 4.13 
รวมความพร้อมด้านกายภาพ 4.05 4.08 4.09 4.06 

 
1.2 ตารางแสดงความพึงพอใจความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก 

    ประเด็น นักศึกษา อาจารย ์ บุคลากร โดยรวม 
ความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก     
1) หนังสือต ารา     
หนังสือมีการเพ่ิมเติมให้เป็นปัจจุบัน 3.87 4.18 4.18 3.89 
หนังสือมีจ านวนเพียงพอต่อการสืบค้น 3.95 4.18 4.18 3.95 
รวม 3.91 4.18 4.18 3.92 
2) สิ่งพิมพ์ วารสาร     
สิ่งพิมพ์ วารสารมีจ านวนเพียงพอต่อการสืบค้น 3.96 4.00 4.00 3.93 
สิ่งพิมพ์ วารสารหนังสือมีการเพ่ิมเติมให้เป็นปัจจุบัน 3.90 3.91 3.91 3.89 
รวม 3.93 3.95 3.95 3.91 
3) ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น     
ฐานข้อมูลมีความหลากหลาย 3.95 4.27 4.27 3.97 
ผู้เข้าใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้สะดวก 4.01 4.18 4.18 4.00 
รวม 3.98 4.23 4.23 3.98 
4) คอมพิวเตอร์     
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 3.93 3.82 3.82 3.90 
เครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอส าหรับผู้ใช้บริการ 3.93 3.91 3.91 3.91 
รวม 3.93 3.86 3.86 3.91 
5) ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต     
ระบบสัญญาณมีความเสถียร 3.77 3.55 3.55 3.75 
ระบบสัญญาณคลอบคลุมพ้ืนที่รอบบริเวณมหาวิทยาลัย 3.80 4.00 4.00 3.80 
รวม 3.79 3.77 3.77 3.77 
รวมความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีและสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

3.89 3.73 3.75 3.90 
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1.3 ข้อเสนอแนะ 
1. ระบบของเสียง ตัวที่ใช้เสื่อมต่อโปรเจคเตอร์มีปัญหาบ่อย และห้องสมาร์คลาสรูมยังใช้การไม่ค่อยดี

ได้แค่บางห้อง  ระบบทีเกี่ยวกับการเรียนการสอนไม่ค่อยพร้อมใช้งาน  
2. สัญญาณWifiไม่ค่อยดีเท่าท่ีควรเวลาจะท างานค้นหาข้อมูลบางทีก็หายค่ะ อาหารรสชาติไม่ค่อยดี

เท่าท่ีควรและอาหารตามสั่งรอช้า 
3. ปรับปรุงหอพักนักศึกษา  
4. ร้านขายอาหารมีไม่เพียงพอต่อนักศึกษา เพราะแต่ละปีเลิกไม่พร้อมกันบ้างที ลงมาอาหารหมดแล้ว  

แถมได้อาหารน้อยและแพง  ตัวเลือกมีน้อย  อยากให้เพิ่มร้านอาหารให้มากกว่านี้     
          

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
กระบวนการปรับปรุง
ตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  
 

2. หลักสูตรฯ มีกระบวนการ การประเมิน  ระบบการ
ด าเนินงานระหว่างหลักสูตรฯและศูนย์ฯนครนายก  ใน
การติดตามด าเนินการทบทวนการจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจและ
น าผลเพ่ือมาใช้พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โดยน าเสนอ 
ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 3 ปี ดังนี้ 
 

ประเมินความพึงพอใจของนักศกึษาและอาจารย ์
ต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  2559 - 2561 

ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้โดยรวม 

4.54 4.59 4.00 

1. ความพร้อมด้านกายภาพ 4.51 4.57 4.06 

2. ความพร้อมด้านสื่อ
เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4.58 4.61 3.90 

 
A : ปรับปรุงตามผลการประเมิน 
จากการประเมินกระบวนการข้างต้น หลักสูตรฯ พิจารณา
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะ วิเคราะห์ปัญหาส าคัญ
เพ่ือน าไปพัฒนา/ปรับปรุงในปี 2563  ดังนี้ 
1. ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต  
2. สื่อ อุปกรณ์ โปรเจ๊กเตอร์ และระบบเครื่องเสียง 
3. การบริการอาหารของโรงอาหาร 
4. การดูแลหอพักนักศึกษา 

 

สภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ ระบบ

เป้าหมาย  
1.  มีการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ระบบ

รายงานผลความพึง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
สาธารณูปโภค ระบบ
รักษาความปลอดภัย 
และบริการอ่ืน ๆ เสริม
เพ่ิมเติม 

สาธารณูปโภค ระบบรักษาความปลอดภัยเหมาะสม 
D : การน าไปสู่การปฏิบัติ 
1. หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการประชุมและปรึกษาแนวทางใน
การจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับนักศึกษา วางแผนการ
จัดห้องสื่อและห้องสมุดปฐมวัย 
2. หลักสูตรฯ ได้จัดเตรียมห้องสื่อ ห้องเลขที่ 526 เพ่ือให้
นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการท าสื่อต่างๆ รวมถึงสามารถ 
ยืม-คืน สื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยหรือกิจกรรมในชั้นเรียน และ ห้องปฏิบัติการสื่อ 
ห้องเลขที่ 527 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถขอเข้ามาใช้พ้ืนที่ 
อุปกรณ์ และ เศษวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษลัง ท่อพีวีซี ฟิว
เจอร์บอร์ด ฯลฯ ในการท าสื่อการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย 
รวมถึงงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ 
C : ตรวจสอบ  
     หลักสูตรฯ มีกระบวนการ การประเมิน  ระบบการ
ด าเนินงาน โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้ดูแลใน
ศูนย์ฯนครนายก มีการประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงาน
จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในส่วนห้องสมุดปฐมวัยที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
A : ปรับปรุงตามผลการประเมิน  
     หลักสูตรฯ เห็นควรให้ด าเนินการจัดห้องสมุดปฐมวัย 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวมงานวิจัยเอกสาร หนังสือ
ส าหรับเด็กปฐมวัยต่างๆให้กับนักศึกษาในการศึกษาเรียนรู้ 

พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ 
บุคลากร ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 

 
 
จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

รายการ รายละเอียด/จ านวน  
1. ห้องเรียน - ห้องเรียน  23  ห้อง 

- Smart classroom  2 ห้อง 
2. ห้องท างานอาจารย์ 2 ห้อง 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ห้องปฏิบัติการ - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการสื่อ 2 ห้อง 
4. ห้องสมุด - ห้องสมุด 1 ห้อง 
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ความเร็วสูง 100 Mbps. 
6. หนังสือ ต ารา วารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอน หนังสือ ต ารา วารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอน  7,414 เล่ม 
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 - หนังสือเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย (ภาษาไทย)  1,232 เล่ม         
- หนังสือเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัย (ภาษาอังกฤษ) 49 เล่ม 
- ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/วิจัย (การศึกษาปฐมวัย) 475 เล่ม 
ฐานข้อมูลออนไลน์ 
- ฐานข้อมูลออนไลน์วารสาร (Journal) 15 ฐาน 
- ฐานข้อมูลออนไลน์ (Database)  12 ฐาน 
- ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book) 1 ฐาน                
คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้นข้อมูล  43 เครื่อง 

7. พ้ืนที่จัดกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ - บริเวณสนามกีฬาและสระว่ายน้ า 
- ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

8. อ่ืนๆ - ห้องวิจัย 1 ห้อง 
- ห้องประชุม 2 ห้อง 
- ห้องพยาบาล 1 ห้อง 
- ศูนย์ภูมิปัญญามนุษย์ วัดปทุมวงษาวาส (ชุมชนไทยพวน)  
- ศูนย์การเรียนรู้ภูกะเหรี่ยง 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
6.1 3 คะแนน 3 คะแนน 
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รายงานการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตร ี
 

 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู้ประเมิน* ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1 .  ห ลั ก สู ต ร ค ว ร ด า เ นิ น ก า ร
วิเคราะห์การมีงานท า โดยจ าแนก
ประเภทของการประกอบอาชีพให้
ชัดเจน 

1. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
ควรด าเนินการปรับแบบส ารวจการมี
งานท าของนักศึกษาโดย จ าแนก
ประเภทของการประกอบอาชีพให้
ชัดเจน 

 

2. ควรวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้เรียน จากแหล่งข้อมูลหลายๆด้าน 
เช่น ด้ านความรู้ พ้ืนฐานทางด้าน
ปฐมวัย ความโดดเด่นในการเป็นอัต
ลักษณ์ของสาขาปฐมวัยสวนดุสิต ด้าน
บุคลิกภาพ เป็นต้น เพ่ือน าผลมา
ออกแบบโครงการหรือกิจกรรม ให้
เหมาะสม โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
ความต้องการของคุรุสภา 
 

1. หลักสูตรเห็นควรให้มีการส ารวจ
ต้องการของผู้เรียน แล้วน ามาวาง
แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้อง
ความต้ องการของผู้ เ รี ยน  และ
วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการ
ของคุรุสภา 

1. หลักสูตรฯ ร่วมประชุมกับอาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการ เพ่ือน าแนวทางไปส ารวจ
ความต้องของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน 
และวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและความ
ต้องการของคุรุสภา 
2. วางแผนการจัดกิจรรมให้สอดคล้อง
ความต้องการของผู้เรียน และ
วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการ
ของคุรุสภา 
3. ด าเนินการจัดกิจรรมให้สอดคล้อง
ความต้องการของผู้เรียน และ
วิเคราะห์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและความต้องการ
ของคุรุสภา 
4. สรุปผลการจัดกิจกรรมให้หลักสูตรฯ 
รับทราบ 

3. โครงการหรือกิจกรรมควร
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของ
หลักสูตรที่ก าหนดไว้ โดยมีการ
วิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษา
จ าแนกเป็นรายชั้นปี  

1. โครงการและกิจกรรมพัฒนา
นั กศึ กษาที่ จั ด ขึ้ น มี ก า รก าหนด
กิจกรรมเฉพาะแต่ละชั้นปี และมีการ
ก าหนดกิจกรรมจุดประสงค์ของ
หลักสูตรไว้อยู่แล้ว เพียงแต่ยังไม่
ชัดเจนพอ 

1. โครงการก้าวแรกสู่ มสด ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
2. โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
3. โครงการ 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  
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รายงานการประเมินมาตรฐานหลกัสูตร ปี พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตร ี
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู้ประเมิน* ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

4. ควรจัดกิจกรรมที่ เสริมสร้าง
ศาสตร์ทางด้านปฐมวัยให้เห็นอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากกิจกรรมที่มีนั้น 
ยังไม่สะท้อนในส่วนของศาสตร์
ด้านปฐมวัย 

1. หลักสูตรฯ วางแผนและส่งเสริมให้
อาจารย์ พัฒนาศาสตร์ ทางด้ าน
ปฐมวัยให้เห็นเป็นรูปธรรม 

1. หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้า
รับการอบรมศาสตร์ทางด้านปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าพัฒนากิจกรรม
ด้านปฐมวัย 
2 .  หลักสู ตรฯ  จั ดท า  KM ศาสตร์
ทางด้านปฐมวัย เพ่ือวิเคราะห์องค์
ความรู้และน าไปเผยแพร่ 

5. ควรมีการแสดงแผนพัฒนาอาจารย์
ในด้านของวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น การ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ และการ
ส่งเสริมผลงานวิจัย 

 

1. หลักสูตรฯ วางแผนและส่งเสริมให้
อาจารย์ศึ กษาต่ อระดับที่ สู ง ขึ้ น 
พัฒนาผลงานทางวิชาการ และ
ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  ก าลังอยู่
ในระหว่างพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
เตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ก าลัง
พัฒนาศักยภาพด้านการสอน และ
ด า เ นิ น กา รจั ดท า ผล ง าน เ พ่ื อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ  

6. ควรส่งเสริมและวางแผนในการ
พัฒนาอาจารย์ ด้านของการ
เผยแพร่ทางวิชาการตามศักยภาพ
ของอาจารย์ 

1. หลักสูตรฯ วางแผนพัฒนาอาจารย์
ส าหรับการเผยแพร่ทางวิชาการ 

1. หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้อาจารย์เข้า
รับการอบรมการท าวิจัยและเทคนิค
การเขียนบทความอย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพ 
2. หลักสูตรฯ ส่ ง เสริม ให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมข้ึน 

7. ควรวิ เ คราะห์ เปรี ยบ เที ยบ
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรและ
รายละเอียดในส่วนของรายวิชาที่
ทันสมัยเพ่ิมเติม ความก้าวหน้าใน
การปรับรายวิชาทางด้านศาสตร์
ปฐมวัย การเปรียบเทียบโครงสร้าง
ของหลักสูตร 2560-2562 

1. หลักสูตรฯ เห็นว่า การปรับปรุง
และเพ่ิมเติมรายวิชาของหลักสูตรฯ 
62  มีความทันสมัยและก้าวหน้า 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร เ น้ น ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อเพ่ิม
โอกาสและศักยภาพในการท างาน 
2. หลักสูตรฯ เห็นว่าการจัดรายวิชา
เลือกเสรีที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับครูปฐมวัยมีน้อยเกินไป และ
จ านวนหน่วยกิตน้อย จึงท าให้ผู้เรียน
ไม่อาจน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 

1. หลักสูตรฯ ควรมีการเพ่ิมรายวิชา
เลือกเสรีที่ส่งเสริมทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับครูปฐมวัย เช่น ทักษะด้าน
ดนตรี ศิลปะ การผลิตสื่อ การ
ท าอาหารส าหรับเด็ก และกีฬาส าหรับ
เด็ก เป็นต้น 
2. หลักสูตรฯ ควรมีการเพ่ิมจ านวน
หน่วยกิตในบ้างรายวิชา อาทิเช่น 
วิชาการว่ายน้ าส าหรับครูปฐมวัย เป็น
ต้น 

8 .  กา รปรั บส าระร ายวิ ช า ใน
หลักสูตร ควรมีการสะท้อนว่าปรับ
รายวิชาใดบ้าง และมีการปรับสิ่งใด 

1. หลักสูตรฯ เห็นว่า ด้านเนื้อหาของ
รายวิชามีการบูรณาการภาษาอังกฤษ
เข้าไปในทุกรายวิชา 

1. ในการประชุมหลักสูตรฯ ก่อนเปิด
ภาคเรียนแต่ละปีการศึกษา ให้อาจารย์
ผู้สอนทุกท่านจัดการเรียนการสอนโดย
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ข้อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู้ประเมิน* ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

เช่น การปรับเนื้อหา การปรับวิธี
สอน การปรับการประเมินผล เป็น
ต้น เพ่ือให้เห็นการด าเนินการที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. หลักสูตรฯ เห็นว่า การจัดรายวิชา
ในแต่ ล ะภาคการศึ กษาควรจั ด
รายวิชาเนื้อหารายวิชาที่ใกล้เคียงกัน
ให้สามารถบูรณาการการเรียนรู้ใน
ภาคการศึ กษา เดี ยวกัน ได้  เ ช่ น 
รายวิชาภาษาพาเพลิน กับ รายวิชา
นิทานและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น 

มีการบูรณาการภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรฯ น าข้อเสนอเข้าที่ประชุม
ในการวิพากษ์หลักสูตรฯ ต่อไป 

9. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่
มีการบูรณาการในด้านต่างๆนั้น 
ควรมีการวิเคราะห์รายวิชา และ
การจัดกิจกรรมการ เ รี ยนรู้ ให้
สอดคล้องตามประเด็นตัวบ่งชี้ที่
ก าหนด รวมทั้งติดตามการสะท้อน
ผลของกา รบู รณาการว่ า เ กิ ด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
และ ต่อชุมชน สังคม เพ่ือให้เห็น
ความยั่งยืนของการบูรณาการ 

1.  หลักสูตรฯ มีการด า เนินการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การในด้านต่างๆ ครบทุกด้าน และ
เห็นว่าควรมีการจัดโครงการฯ อย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา แต่ควรมีการ
ปรับรูปแบบและกิจกรรมให้มีความ
หลากหลายขึ้น 

1. หลักสูตรฯ จัดประชุมวางแผนใน
การบูรณาการโครงการรักษ์ชุมชนคน
ไทยพวนลงไปในกิจกรรมแต่ละ
รายวิชาของทุกชั้นปี  

10. หลักสูตรควรด าเนินกิจกรรม
ตามที่ระบุไว้ในระบบและกลไกให้
ครบถ้วนทุกประเด็น โดยน ามา
รายงานผลในส่วนของการปฏิบัติ
และผลการประเมินกระบวนการ 
 

1. หลักสูตรฯ  มีการติดตามและ
ด าเนินกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในระบบ
และกลไกได้ครบถ้วนทุกประเด็น แต่
เนื่องจากโครงการรักษ์ชุมชนคนไทย
พวน ยังอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
จึงยังไม่สามารถรายงานผลในส่วน
ของการปฏิบัติและผลการประเมิน
กระบวนการได้ 

1. หลักสูตรฯ จัดประชุมวางแผนเพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง 

11. การก ากับติดตาม มคอ.3 ควร
มีการก ากับติดตามว่าผู้สอนได้สอน
ตามกระบวนการในมคอ.3 อย่าง
ครบถ้วนหรือไม ่

1. หลักสูตรฯ เห็นว่าทุกรายวิชามี
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
กระบวนการในมคอ.3 และปรับ
เ พ่ิม เติมการบู รณาการระหว่ า ง
รายวิชา รวมถึงบูรณาการกิจกรรม
โครงการฯ  

1. ในการประชุมหลักสูตรฯ ก่อนเปิด
ภาคเรียนแต่ละปีการศึกษา มีการ
วางแผนและก ากับติดตามกระบวนการ
เรียนการสอนตามมคอ.3 กับอาจารย์
ผู้สอนทุกท่าน 

12 .  ค ว ร มี ก า ร จั ด ท า แ ผนสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยวิเคราะห์
เป็นประเด็นต่างๆ ได้แก่  ด้าน
กายภาพ ด้านอุปกรณ์ ด้านเทคโน

1. ในปีการศึกษาต่อไปควรน าหัวข้อ
ในประเด็นต่างๆพิจารณาเพ่ิมในการ
ท าจัดท าแผนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. หลักสูตรฯประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุของศูนย์ฯ เพ่ือ
ติดต่อประสานงานกับส านักวิทย
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ข้อคิดเห็นหรือสาระ 
จากผู้ประเมิน* ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ฯ ด้านการให้บริการ ด้านอุปกรณ์
การเรียนการสอน และด้านการ
ท านุบ ารุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใน
การให้ข้อแนะน าและจัดวางแผนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
หัวข้อในประเด็นต่างๆ 

1 3 .  ค ว ร มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้เชิงลึก อย่าง
แท้จริง โดยอาจวิเคราะห์รายชั้นปี 
ในประเด็นต่างๆ ทั้งในด้านของ
เครือข่าย แหล่งเรียนรู้  ภายใน- 
ภายนอก  

1 .  เ ห็ น ค ว รมี ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เชิงลึก อย่าง
แท้จริง โดยอาจวิเคราะห์รายชั้นปี  

1. หลักสูตรฯจัดประชุมและชี้แจงการ
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจโดย
เสนอให้วิเคราะห์รายชั้นปี 

14. ควรมีการวิเคราะห์ความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 
โดยแยกประเด็นเป็น 2 ส่วน  

1. เห็นควรมีการวิเคราะห์ความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ โดย
แยกประเด็นเป็น 2 ส่วน 

1. หลักสูตรฯจัดประชุมและชี้แจงการ
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจโดย
เสนอให้ โดยแยกประเด็นเป็น 2 ส่วน 
แล ะแยกส่ ว นขอ งนั กศึ กษ าและ
อาจารย์ 

15. ควรระบุระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลความพึงพอใจ ในช่วงต้นปี 
หรือกลางปี เพ่ือให้สามารถน าผล
ไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ได้อย่างทันท่วงท ี

1. ควรด าเนินการระบุระยะเวลาใน
การเก็บข้อมูลความพึงพอใจ 

1. หลักสูตรฯประชุมก าหนดระยะเวลา
ในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจในช่วง
กลางปี  เ พ่ื อ ให้ ส ามารถน าผล ไป
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หมายเหตุ : * ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผลประเมินปีทีผ่่านมา 
 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. 

.................................................................................................

.................................................................................................

.................................................................................................

................................................................................................ 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………….............................................. 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 
......................................................................................... 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………........…………………………......................................... 
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
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การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี 
 

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

ไม่มี 

การเปลี่ยนแปลงภายนอก
สถาบัน (ถ้ามี) 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง) 
พ.ศ. 2560 มีการปรับแผนรับนักศึกษา โดยปรับลดจ านวนนักศึกษาจาก 60 คน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  เป็น 30 คน ซึ่งจะส่งผลให้จ านวนนักศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
- ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายให้มีการรับนักศึกษาเข้า
ใหม่โดยระบบ (TCAS) ส่งผลให้นักศึกษารหัส 61 มีจ านวน ไม่เป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ใน มคอ.2 จ านวนแผนรับ จ านวน 30 คน แต่มีนักศึกษาเพียง 23 คน ซึ่งเป็น
ผลมาจาก  
     - ทาง ทปอ. ประกาศรายละเอียดของระบบล่าช้า ส่งผลให้เด็กบางส่วนขาด
คะแนนสอบวัดแววความเป็นครูท าให้เสียโอกาสในการสมัคร 
     - การรับนักศึกษารอบ 3 เด็กมีโอกาสเลือกได้ 4 อันดับ ท าให้เด็กท่ีมีคะแนน
สูงสามารถรักษาสิทธิ์ในการเลือกท้ัง 4 อันดับได้ ส่งผลให้เด็กท่ีมีคะแนน
รองลงมาเสียสิทธิ   
- ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยยังคงก าหนดนโยบายให้มีการรับ
นักศึกษาเข้าใหม่โดยระบบ (TCAS) หลักสูตรได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพียง 
3 รอบ เท่านั้น คือ 1) รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน 2) รอบ 4 การรับแบบ 
Admission และ 3) รอบ 5 การรับตรงอิสระ โดยมิได้มีการเปิดรับสมัครในรอบ
โควตา จึงท าให้มีโอกาสที่จะได้รับนักศึกษาในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียงลดลง 
แม้ว่าจ านวนนักศึกษารหัส 62 จะมีจ านวน เป็นไปตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 
จ านวนแผนรับ จ านวน 30 คนก็ตาม แต่ยังคงค่อนข้างได้รับผลกระทบเนื่องจาก  
   - มหาวิทยาลัยการประกาศก าหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบ 
TCAS รอบแรกคือ ในรอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน ส่งผลให้เด็กบางส่วนสอบใน
รอบแรกๆ ไปแล้ว ตั้งแต่รอบที่ 1 และ 2    
   - การรับนักศึกษารอบ 3 เด็กมีโอกาสเลือกได้ 4 อันดับ ท าให้เด็กที่มีคะแนน
สูงสามารถรักษาสิทธิ์ในการเลือกท้ัง 4 อันดับได้ ส่งผลให้เด็กท่ีมีคะแนน
รองลงมาเสียสิทธิ      
   - มหาวิทยาลัยการประกาศก าหนดการเปิดรับสมัครในรอบ TCAS เพียง 3 
รอบ 

 
 
 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
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ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ี        
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1. แผนพัฒนาคณาจารย์ 
- การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 
 
 
- การพัฒนากระบวนการท า
วิจัย 
 
 
 
 
 
- การพัฒนาผลงานวิชาการ 

ปีการศึกษา 2562 
- หลักสูตรก าหนดให้มี
อาจารย์ยื่นขอเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 คน 
 
- หลักสูตรก าหนดให้มี
งานวิจัยที่ขอทุนจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
และแหล่งทุนภายนอก 
อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 
- หลักสูตรก าหนดให้มี
การน าเสนอผลงาน 
(Proceeding) หรือมี
การตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร
ผลงานในฐานข้อมูล TCI 
หรือหนังสือ อย่างน้อย
จ านวน 2 เรื่อง 

หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

อยู่ระหว่างด าเนินการยื่นขอ 
 
 
 
 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ
ยื่นขอทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จ านวน 6 
ทุน และด าเนินการจัดท างานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกเล่มฉบับ
สมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ 
 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์จ าแนกปัจจัยที่มีผล
ต่อลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน  
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสติ,  
หน้า 501-509. การประชุมและ
น าเสนอผลงานวิชาการทาง
การศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล 
2. การวิเคราะห์ปัจจัยจิตลักษณะ
และปัจจัยสถานการณ์กับพฤติกรรม
การใช้ e-Learning ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต, 14(3) วารสารวิจัย มสด สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. แผนพัฒนานักศึกษา 
 
 

ปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรจะด าเนินการ
จัดโครงการ ดังนี้ 

หลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต

 
 
 

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ี        
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

 
- ความรู้ความช านาญด้าน
วิชาชีพครู 
 
 
- ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
- ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ 
 
 
- คุณธรรม จริยธรรม และ
ความเป็นครู 

 
- ความรู้ความช านาญ
ด้านวิชาชีพครู จ านวน 1 
โครงการ 
 
- ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จ านวน 1 โครงการ 
 
- ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 
โครงการ 
 
- คุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นครู จ านวน 
1 โครงการ 

สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา
ปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสติ สู่ครู
มืออาชีพในอนาคต  
 
- โครงการพัฒนาการสื่อสารด้วย ICT 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
- โครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
 
 
 
- โครงการก้าวแรกสู่ มสด.62 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
 หลักสูตรฯ ควรมีการเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เพ่ือให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาปฐมวัย  
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
 (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมิน

สัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 หลักสูตรฯ เสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning ร่วมกับ Game Based  

Learning ในการบูรณาการวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และในรายวิชาที่ต้องมีชั่วโมงของการปฏิบัติ ให้นักศึกษา
ได้ลงฝึกปฏิบัติจริงในห้องเรียน ณ โรงเรียนสาธิตลอออุทิศและโรงเรียนในเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) 

 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     

 หลักสูตรฯ มีแผนพัฒนาคณาจารย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดยเปิดโอกาสให้เข้าร่วมการ
อบรมจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย และศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2563 
 

แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
1. แผนพัฒนาคณาจารย์ 
- การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 
- การพัฒนากระบวนการท าวิจัย 
 
 
 
- การพัฒนาผลงานวิชาการ 

ปีการศึกษา 2563 
- หลักสูตรก าหนดให้มีอาจารย์ยื่น
ขอเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 คน 
- หลักสูตรก าหนดให้มีงานวิจัยที่
ขอทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือแหล่ง
ทุนภายนอก อย่างน้อย 2 เรื่อง 
- หลักสูตรก าหนดให้มีการ
น าเสนอผลงาน (Proceeding) 
หรือมีการตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร
ผลงานในฐานข้อมูล TCI หรือ
หนังสือ อย่างน้อยจ านวน 2 เรื่อง 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

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

ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรจะด าเนินการจัด
โครงการ ดังนี้ 
- ความรู้ความช านาญด้านวิชาชีพ
คร ูจ านวน 1 โครงการ 
- ความสามารถทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 1 
โครงการ 
- ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
จ านวน 2 โครงการ 
- คุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นครู จ านวน 1 โครงการ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
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ส่วนที่ 3   
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย) คณะ ครุศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายตัวบ่งชี้  

 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนินงาน 

ผลคะแนนประเมิน ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ 

  บรรลุ 
ตัวหาร    ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 1 
(หมวดที่ 1) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1   5 ข้อ  ผ่าน 

องค์ประกอบที่ 2 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1     คะแนน  4.41 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2  ร้อยละ 4.03  4.03 
 

องค์ประกอบที่ 3 
(หมวดที่ 3) 

ตัวบ่งชี้ 3.1 4   คะแนน  4 
ตัวบ่งชี้ 3.2 4   คะแนน  4 
ตัวบ่งชี้ 3.3 3   คะแนน  3 

องค์ประกอบที่ 4 
(หมวดที่ 2) 

ตัวบ่งชี้ 4.1 4   คะแนน  4 
ตัวบ่งชี้ 4.2 (1)  ร้อยละ 20  5 

 
ตัวบ่งชี้ 4.2 (2)  ร้อยละ 0  0 

 
ตัวบ่งชี้ 4.2 (3)  ร้อยละ 32  5 

 
ตัวบ่งชี้ 4.2  
(เฉลี่ย) 

17.33 
คะแนน 

 3.33 
 

ตัวบ่งชี้ 4.3 4   คะแนน  4 
องค์ประกอบที่ 5 

(หมวดที่ 4) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 4   คะแนน  4 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 3   คะแนน  3 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 4   คะแนน  4 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4  ร้อยละ 100  5 

 
องค์ประกอบที่ 6 

(หมวดที่ 5) 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 3   คะแนน  3 

13  ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 3.83 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จ าแนกรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ
ท ี่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ  านวน 
ต ัวบ่งช ี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล ี่ย 

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

1 ผลการประเมิน ผ่าน  หล ักสต ู รได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ช ี้ใ

น 
 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2

 - 
6 

2 - - 2.1, 2.2 
 
 
 

4.22  
 3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 3.67  

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 3.77  

5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 - 4.00  

6 1 - 6.1 - 3.00  

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2 3.83  

 
ตารางท่ี 3 สรุปตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

องค์ประกอบ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
1. การก ากับมาตรฐาน    
2. บัณฑิต 4.62 4.81 4.22 
3. นักศึกษา 3.00 3.00 3.67 
4. อาจารย์ 2.96 3.30 3.77 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

3.50 3.75 4.00 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 3.00 3.00 
รวม 3.39 3.58 3.83 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร :   อ.รวี ศิริปริชยากร 
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย 
 
 
ลายเซ็น : ____________________________________ วันที่รายงาน :  20 กรกฎาคม 2563  
 
ประธานหลักสูตร : อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์  
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย   
 
 
ลายเซ็น : ____________________________________ วันที่รายงาน :  20 กรกฎาคม 2563 
 
เห็นชอบโดย :  ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง  
ผู้อ านวยการ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก  
 

 
ลายเซ็น : ____________________________________ วันที่รายงาน :  20 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 

 


