
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ 2555
ปีการศึกษา 2557 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

KPRU

รหัสหลักสูตรการประถมศึกษา 25551411100086



รายละเอียดผลการด าเนินงาน
ปีการศึกษา 2557  รายนามคณะกรรมการตรวจประเมิน

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและโปรแกรมวิชา
 ข้อมูลพื้นฐาน
 รายงานผลการด าเนินงาน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 อาจารย์
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

 ประมวลภาพกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2557
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วนัที ่9 สงิหาคม 2558 | มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร

หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน

ผศ.ดร.สุพิชญา โคทวี
หัวหน้าภาควิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผศ.ดร.อุดม ค าขาด
หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

อาจารย์ปาริชาต  เตชะ
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ประธานกรรมการ กรรมการ

กรรมการกรรมการและเลขานุการ
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KPRUประวัติหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา(โดยย่อ)

หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 คณะครุศาสตร์ ได้
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา เพื่อรองรับความต้องการจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษา คือการแยกส่วนราชการ ส านักงานเขตพื้นที่
การประถมศึกษา สพป. และส านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา สพม. โดยได้รับ
อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อ
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 และมีการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
จ านวน 2 หมู่เรียน จ านวน 96 คน  



อาจารย์ประจ าหลักสูตรและโปรแกรมวิชา
ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ดร.เรขา อรัญวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ประจ าหลักสาขาสูตรและการสอน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ปาริชาต  เตชะ
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ยุทธนา พันธ์มี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานโปรแกรมวิชา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ศิริโสภา  แสนบุญเวช
อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร

บุญล้อม  ด้วงวิเศษ
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
ฝ่ายบริหารวางแผนและพัฒนา
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา



จ านวนนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

70, 21%

92, 27%86, 26%

87, 26%

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4จ านวนทั้งสิ้น 335 คน

KPRUข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2558
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 ห้องปฏิบติัการสตดิูโอ ชัน้ 2 อาคาร 2 คณะครศุาสตร์
จ านวน 50 เคร่ือง 

 ห้องปฏิบติัการมลัติมีเดีย ชัน้ 2 อาคาร 2 คณะครศุาสตร์
จ านวน 49 เคร่ือง

 โน้ตบคุ จ านวน 33 เครื่อง

 มีระบบบญัชีคมุ / กฎระเบียบการใช้ห้อง / ประเมินความพึงพอใจ

แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้
KPRU

 ระบบสารสนเทศโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา



KPRU
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป องค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผลการด าเนินงาน : หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์ 4 ข้อ



มคอ.2 ปีการศึกษา 2557 คุณวุฒิ-วิชาเอก จบการศึกษา
นายวชิระ  วิชชุวรนันท์ นายวชิระ  วิชชุวรนันท์ Ph.D. (Education) Sardar Patel  University  

ค.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2551

2532
นางสาวปาริชาต เตชะ นางสาวปาริชาต  เตชะ ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2553

2548

นายยุทธนา พันธ์มี นายยุทธนา  พันธ์มี กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารฯ) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศศ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร

2554

2541

นางสาวยุพิน พิลึก นางสาวศิริโสภา  แสนบุญเวช Msc. Mass Communication, Bangalore  University

ศศ.บ. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552

2545

นางสุมาลี  วิทยรัตน์ นางเรขา อรัญวงศ์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร)์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537

2524
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา
คุณสมบัติ

ตรง สัมพันธ์
ผศ.ดร.ชิระ  วิชชุวรนันท์ Ph.D. Education

ค.ม. การประถมศึกษา


อาจารย์ปาริชาต  เตชะ ศษ.ม. การประถมศึกษา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ



ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ ค.ด. หลักสูตรและการสอน 
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์  



อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ



อาจารย์ศริิโสภา  แสนบุญเวช Msc. Mass Communication
ศศ.บ. การประถมศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด

หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาเริ่มต้น
จัดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2555 
จึงยังไม่ครบรอบในการปรับปรุงหลักสูตร



KPRU

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เกณฑ์ข้อ 12 การด าเนินงานให้เปน็ไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ ข้อ 1-5 

 ข้อที่ 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 7 ครั้ง อาจารยเ์ข้าร่วมประชุมร้อยละ 100 ภาคเรียนที่ 2 มีการประชุม จ านวน 6 
ครั้ง มีอาจารย์เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 
 ข้อที่ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานได้รับ
ความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 
 ข้อที่ 3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดตามแบบ มคอ.3 และ มอค.4 แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มคอ. 3 จ านวน จ านวน   55  รายวิชา และ มคอ. 4  จ านวน  1 รายวิชา  รวมจ านวน   56 รายวิชา
 ข้อที่ 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน จ านวน   55 รายวิชา
 ข้อที่ 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ปี พ.ศ. 2555 ผ่าน
การรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 มี
มาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานอดุมศึกษา
แห่งชาติ สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์



•30 รายวิชาวิชาเอก

•14 รายวิชาวิชาชีพครูเฉพาะ

•12 รายวิชาวิชาสื่อสารและ
ภาษา

56 รายวิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ ประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิดภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชาประจ าปีการศึกษา 2557



• 29 รายวิชาภาคเรียนที่ 1

• 27 รายวิชาภาคเรียนที่ 2
56 รายวิชา
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทัง้หมด 56 รายวิชา โดยภาคเรียนที่ 1 มี
รายวิชาทั้งสิ้น 29 รายวิชา และภาคเรียนที ่2 มีรายวิชาทั้งสิ้น 27 รายวิชา ซึ่งทุกรายวิชา
ได้จัดท า มคอ. 5 ครบถ้วน หลังสิ้นสดุภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 และภาค
เรียนที่ 2 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ภาคเรียนที่ 1 เมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2557 และภาคเรียนที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557



หมวดที่ 2 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

• Action (A)  
การปรบัแกไ้ข
การ
ด าเนินงาน  

• Check (C)  
การประเมนิ 
การตรวจสอบ
คุณภาพ

• Do (D) การ
ปฏบิตังิาน  

• Plan (P) การ
วางแผนการ
ด าเนินงาน

การวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตราก าลัง
อาจารย์ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการ ปี 58 /1 คน ปี 

64/1 คน

พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่
ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก

อบรมพัฒนาตนเองอย่างน้อย
ปี ละ 1 คร้ัง

ก าหนดภาระงานที่
ส่งต่อต าแหน่งทาง

วิชาการ

การเกษียณอายุ
ราชการ

วุฒิการศึกษา

ต าแหน่งทางวิชาการ

KPRU
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หมวดที่ 2 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง แหล่งตีพิมพ์ น้ าหนัก
ผศ.ดร.วชิระ 

วิชชุวรนันท์

1. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของ

นักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

2. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุและผลของ

นักศึกษาวิชาชีพครู โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์

วารสารพิกุล ปีที่ 12 ม.ค.-มิ.ย. 2557 0.40

0.20

1. ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  40 (2 ท่านจาก  5 ท่าน)
2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  40 (2 ท่านจาก 5 ท่าน)
3. มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร



KPRUหมวดที่ 2 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ร้อยละ 100 
2. อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนา ร้อยละ 100
3. ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพรวม  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับ มาก)



KPRUKPRUหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต

ชั้นปีที่
ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559

4 96 90 87 87 -

3 - 52+46 = 98 45+41 = 86 86 -

2 - - 50+42 = 92 92 -

1 - - - 70 -

รวมจ านวนทั้งสิ้น 96 188 265 335 -
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาด้านการเงิน จ านวน 16  คน
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาด้านผลการเรียน จ านวน 4  คน
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาด้านครอบครัว จ านวน 1  คน

รวมจ านวนที่ออกระหว่างเรียน จ านวน   21 คน



KPRU
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา



KPRU
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา



KPRU
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

กีฬาสัมพันธ์น้องพี่การประถมศึกษา



KPRUความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร
1 ด้านเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 3.98 มาก

2 ด้านกระบวนการรับนักศึกษา 3.42 ปานกลาง

3 ด้านเคร่ืองมือที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา 3.83 มาก

4 ด้านการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่นักศึกษา 3.96 มาก

5 ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4.00 มาก

6 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.10 มาก

7 ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.27 มาก

8 ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.88 มาก

9 ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 4.12 มาก

10 ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน 4.23 มาก

11 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.43 มาก

12 ด้านการให้บริการ 3.88 มาก

ผลการประเมินโดยภาพรวม 4.01 มาก



KPRUหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร

ชั้นปีที่ 1
ทั้งหมด 16 วิชา

ตัดเกรด 14 วิชา

ร้อยละ 87.50

ชั้นปีที่ 2
ทั้งหมด 17 วิชา

ตัดเกรด 14 วิชา

ร้อยละ 82.35

ชั้นปีที่ 3
ทั้งหมด 17 วิชา

ตัดเกรด 14 วิชา

ร้อยละ 82.35
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ระดับผลการเรียนนักศึกษาชั้นปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา 2557
ร้อยละ



KPRU
องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรด าเนินการประชุมและสรุปผลแจ้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ตรวจสอบผลการด าเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเพื่อปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับวิชาชีพครูมากขึ้น โดย

ปรับปรุงสาระเนื้อหาและกิจกรรมใน มคอ3.

ก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อวิเคราะหส์าระ

กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดสอนหลงัสิ้นสุดภาคเรียน

น าเอกสารฉบับปรับปรุงแก้ไขเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนต่อไป

การปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา



KPRU

อบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

จัดสภาพเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรายวิชา

จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความเป็นครู

องค์ประกอบที่  5  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 



KPRU
องค์ประกอบที่  5  การประเมินผู้เรียน 

http://tabian.kpru.ac.th/eval/eval.asp


ช่องทางการให้ค าปรึกษา

พบที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจ าโปรแกรม สื่อสังคมออนไลน์ แนวทางแก้ไขปัญหา

KPRU
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