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หมวดที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 25551411100086 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

มคอ.2 ปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2558 

คุณวุฒิ-วิชาเอก 
 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

นายวชิระ  วิชชุวรนันท ์ นายวชิระ  วิชชุวรนันท ์ Ph.D. (Education) Sardar Patel  University   
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2551 
2532 

นางสาวปาริชาต  เตชะ นางสาวปาริชาต  เตชะ ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิต 

2553 
2548 

นางสาวยพุิน  พิลึก นายยุทธนา  พันธ์มี กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2554 
2541 

นางสุมาลี  วิทยรัตน ์ นางสาวศิริโสภา  แสนบุญเวช Msc. Mass Communication, Bangalore  University 
ศศ.บ. (การประถมศึกษา)มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2552 
2545 

นายยุทธนา พันธ์ม ี นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ 

2547 
2550 

 

หมายเหตุ จากมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสตูรในการประชุมคร้ังที่ 2/2555 วันที ่28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 
 

อาจารย์ผู้สอน (เพิ่มเติม) 
กลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาเอก   

1. รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 
2. รศ.ดร.พิสมัย  รบชนะชัย พูนสุข 
3. ผศ.ดรุณี  ชัยมงค์ 
4. ผศ.มล.ปัทมาวดี สิงหจารุ 
5. ผศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 
6. ผศ.มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล 
7. ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิหรรษา 
8. ผศ.สุรชัย  โกศิยะกุล 
9. ดร.สุภาพร  พงษ์ภิญโญโอภาส 
10. ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ 
11. ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
12. ดร.ภูมิพัฒน์  รักพรมงคล 
13. ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น 
14. อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด 
15. อ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า 
16. อ.อมรา  ทองใส 
17. อ.ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
18. อ.ราตรี โพธิ์ระวัช 
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19. อ.จารุวรรณ  คงเผ่าพงษ์ 
20. อ.ณัฎฐณิชา  บัวคลี่ 
21. อ.ยอดชาย  สายกลิ่น 
22. อ.วารุณี วงษ์ศิลป์ 
23. อ.ทวิโรฒ ศรีแก้ว 
24. อ.ธิดารัตน์ พรหมมา 
25. อ.อภินันท์ กาธรรมมา 
26. อ.จ าเนียรน้อย สิงหรักษ์ 
27. อ.วัลลภ ทิพย์สุคนธ์ 

 
กลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป 

1. อ.ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข  
2. อ.วัลลภ ทิพย์สุคนธ์ 
3. รศ.ดร.ศรันย์ วงศ์จ าจันทร์ 
4. อ.กษมา  สุรเดชา 
5. อ.รัฐศาสตร์ สร้อยมาด 
6. อ.ประสิทธิ์ สิทธิดา 
7. อ.กฤษฎา สมุทรสาคร 
8. อ.ตรีรัตน์ เครือกลัด 
9. อ.อิสสราพร อ่อนบุญ 
10. อ.พรชนก นุ่มน้อ 
11. อ.ธวชิน ีลาลิน 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

องค์ประกอบที่  1  การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ฯ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร       หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวน 5 ท่าน โดยอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้มีรายชื่อประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว และ
ปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 2558 และมีอาจารย์เกษียณราชการ 
จ านวน 1 ท่าน  คือ ผศ.ดร.เรขา  อรัญวงศ์  มีการท าบันทึก สมอ.
08 เพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็น ผศ.บุญ
ล้อม  ด้วงวิเศษ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 ทั้งนี้โปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังต่อไปนี้   

1. ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 
2. ผศ.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 
3. อาจารย์ยุทธนา  พันธ์ม ี
4. อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 
5. อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช 

 
 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน 5 ท่าน แต่ละท่านมีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์ คุรุสภาก าหนด
คือต้อ งมี วุฒิ การศึ กษาที่ ตร งสาขาวิ ชา ในหลั กสู ตร  หรื อมี
ความสัมพันธ์โดยพิจารณาจากตารางที่ 1 มีอาจารย์คุณวุฒิตรงตาม
หลักสูตร จ านวน 2 ท่าน และสัมพันธ์กับหลักสูตร จ านวน 3 ท่าน 
ดังนี้  
 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
คุณสมบัติ 

ตรง สัมพันธ ์
ผศ.ดร.ชิระ  วิชชุวรนันท ์ Ph.D.(Education)     

ค.ม.(การประถมศึกษา)   
  

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

  

ผศ.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ ค.บ.การศึกษาพิเศษ   
กศ.ม.การศึกษาพิเศษ   

  

อาจารย์ยุทธนา  พันธ์ม ี กศ.ม. (เทคโนโลยีฯ)  
ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

  

อาจารย์ศิริโสภา  แสนบญุเวช Msc.Mass Communication 
ศศ.บ. (การประถมศึกษา) 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

      หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา เริ่มต้นจัดการเรียนการ
สอนเมื่อปีการศึกษา 2555 และมีการปรับปรุงในรอบ 5 ปี โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงานดังนี้  
       1. เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559  ปรับปรุงจากหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา พ.ศ. 2555 
       2. เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
       3. คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที ่2/2559 วันที่ 10  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2559 
       4. สภาวิชาการกลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
3/2559 วันที่ 14  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2559 
       5. สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
3/2559  วันที่ 17 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2559 
 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 
 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การด าเนินงานหลักสูตร 

      หลักสูตรมีการจัดประชุมเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 จ านวน 
13 ครั้ง  
       ประชุมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 20 
สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าประชุม จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
สาระการประชุมดังนี้ (เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 
17 สิงหาคม 2558) 
  - ชี้แจงคณาจารย์เรื่องรายวิชาที่สอนในภาคเรียน1/2558 
ให้สอดคล้องกับความช านาญ  
          - แจ้งคณาจารย์เรื่องการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน 
      - แจ้งคณาจารย์ให้ด าเนินการท า มคอ.3 ในรายวิชาภาค
เรียนที่ 1/2558 
      - เตรียมแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนักศึกษาปีที่ 1 
      - ทบทวนความซ้ าซ้อนของรายวิชา และรายวิชาในความ
รับผิดชอบของปีการศึกษา 2558  
      - ทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาว่าเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอย่างไร 
      - สอบถามเรื่องความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการ
เรียนรู้  
          ประชุมครั้งที่ 2 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
วันที่ 21 กันยายน 2558 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
           - การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งบประมาณ และ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
โครงการพิเศษ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ทุกคนรับผิดชอบ 
            - ทบทวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในโปรแกรมวิชา และ
แนวทางการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 
         ประชุมครั้งที่ 3 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
วันที่ 26 ตุลาคม 2558 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - สรุปปรับปรุงจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ภายนอก ปีการศึกษา 2557 สู่การปฏิบัติ 2558 
 
        ประชุมครั้งที่ 4 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
สาระการประชุมดังนี้ 
         - การตรวจสอบติดตามการด าเนินกิจกรรมชุมนุม และ
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ในการเป็นที่ปรึกษาชุมนุม โดยเฉพาะชุมนุม
นาฏศิลป์  และให้อาจารย์กระตุ้นนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมาของ
มหาวิทยาลัย      
    
        ประชุมครั้งที่ 5 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - ทบทวนการจัดท ากิจกรรม/โครงการรายปี  
         - แจ้งผลการด าเนินกิจกรรมวันไหว้ครูโปรแกรมวิชา 
 
         ประชุมครั้งที่ 6 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
วันที่ 16 มกราคม 2559 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - จัดสรรงบประมาณโครงการและกิจกรรมและก าหนดวันจัด
กิจกรรม 
        - การจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกของแต่ละรายวิชา 
        - ติดตามการจัดกิจรรมโครงการรายไตรมาสที่ยังไม่ได้
ด าเนินการและใกล้ที่จะต้องด าเนินการ 
        - ทบทวนติดตาม มคอ.3 ส าหรับเตรียมการเปิดเทอม 2 และ
การส่งผลการเรียน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
        ประชุมครั้งที่ 7 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
สาระการประชุมดังนี้ 
         - แจ้งวันส าคัญของโปรแกรมวิชา  วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็น
วันประถมศึกษาแห่งชาติ 
         - คัดเลือกกิจกรรมในการจัดงานราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ  
        ประชุมครั้งที่ 8 ระหว่างภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
วันที่ 7  มีนาคม 2559 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - แจ้งก าหนดการจัดนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชร วิชาการ 
ครั้ง 12 และข้อทราบความคิดเห็นอาจารย์ประจ าโปรแกรมเกี่ยวกับ
กิจกรรมการแข่งขัน และการจัดบูท 
         - เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 
2558 
        ประชุมครั้งที่ 9 ระหว่างภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 25 เมษายน 2559 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - เตรียมจัดกบูทกิจกรรมราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ และ
จัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม และภาระงานของอาจารย์ 
         - จัดสรรงบประมาณโครงการและผู้รับผิดชอบ ก าหนดวันจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาใหม ่
       ประชุมครั้งที่ 10 ระหว่างภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
วันที่  10 พฤษภาคม 2559 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
สาระการประชุมดังนี้ 
         -  การแสดงของชุมนุมนาฎศิลป์ร่วมส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ไปร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมตลาดย้อมยุคนครชุม 
         -  การมีส่วนร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของคณะ และ
มหาวิทยาลัย 
         -   วางแผนเตรียมการวิพากษ์หลักสูตร ปรับปรุง 2559 
         -  แนวทางปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 
2559 กับการปรับเวลาในการเปิดภาคเรียน กับ รหัสนักศึกษาที่จะ
เปิดภาคเรียนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 
       ประชุมครั้งที่ 11 ระหว่างภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - จัดสรรงบประมาณโครงการและผู้รับผิดชอบ ก าหนดวันจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาใหม ่
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         - จัดสรรงบประมาณภายในโปรแกรมและวัสดุฝึกรายวิชา 
         - ติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการไป
แล้วและท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 
         - ติดตามการจัดท า มคอ.5  และจัดท า มคอ. 7 ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
        - ทบทวนติดตามการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ และการเลื่อนกิจกรรมโครงการตามไตรมาส 
         - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมและโครงการ          
         - การจัดผู้สอนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
และเตรียมการประเมินระดับหลักสูตร 
       ประชุมครั้งที่ 12 ทบทวนร่างการจัดท ารายงาน มคอ. 7 วันที่   
22 มิถุนายน 2559 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระการ
ประชุมประกอบด้วย  
           - ก าหนดความรับผิดชอบในแต่ละหมวด  
           - ส ารวจข้อมูลพื้นฐานในปีการศึกษา 2558  
           - จัดท ารายงานการทวนทอบรายวิชาเอก 
            - ติดตาม มคอ.3 4 5 จากผู้สอนภายนอกโปรแกรมวิชา 
 

ตั วบ่ ง ชี้ ข้ อที่  2  มี ร า ยละ เ อี ย ดขอ ง
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

        หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2555 โดยผ่านการ
รับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่  22 มกราคม 2556 มีมาตรฐานการ
เรียนรู้ 6 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ            
สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
 

ตัวบ่งชี้ข้อที่ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเ อียดของ  ประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อย ก่อนการเปิดภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

        ในการศึกษา 2558 มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
73 รายวิชา โดยภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาทั้งสิ้น 37 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 มีรายวิชาทั้งสิ้น 36 รายวิชา ซึ่งทุกรายวิชามี มคอ. 3 
และ มอค.4 ครบถ้วนก่อนเปิดการเรียนการสอน แล้วเสร็จในภาค
เรียนที่ 1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 และภาคเรียนที่ 2 วันที่ 25 
ธันวาคม 2558 
 

ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา และรายงานผล
การด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

        ในการศึกษา 2558 มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
73 รายวิชา โดยภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาทั้งสิ้น 37 รายวิชา และ
ภาคเรียนที่ 2 มีรายวิชาทั้งสิ้น 36 รายวิชา ซึ่งทุกรายวิชาได้จัดท า 
มคอ. 5 ครบถ้วน หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 11 มกราคม 
2559 และภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 



13 | การประถมศึกษา 2558 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 5 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

      หลักสู ตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือมอบหมายงานการจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2558 (มคอ.7) และด าเนินการ
แล้วเสร็จ โดยส่งให้คณบดีลงนามในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
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หมวดที ่2 
อาจารย์ 

 

องค์ประกอบที่  4  อาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีระบบและกลไก
การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยร่วมกับคณะ 
และมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการดังนี้     
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
       การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เรื่อง “บทบาทและความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา” และมีการ 
ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร มอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษา
และหลักสูตร คู่มืออาจารย์ รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งจัด
ให้มีกิจกรรมฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอน การจัดท ารายละเอียด
รายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้การวิเคราะห์ผู้เรียน การ
สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การใช้และปรับปรุงสื่อ
นวัตกรรมทางการสอนการวัดประเมินผลการเรียนรู้และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาการสอน และก าหนดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับการจรรยาบรรณ
วิชาชีพและพ่ีเลี้ยงด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
         หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยจัดอบรม
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล
แก่คณาจารย์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ประชุม 
ฝึกอบรมอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลหรือประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพด้านอ่ืนๆ โดยได้มีการจัดท าเว็บไซต์ เอกสาร
เผยแพร่การพัฒนาความรู้ และส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทาง
วิชาการ การประชุม ฝึกอบรมการท าผลงานทางวิชาการ วิจัย 
การเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุมเสนองานวิจัย
ระดับชาติ และการอบรมระยะสั้นหรือการศึกษาต่อ  
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   หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไกโดยมีขั้นตอนด าเนินงานดังนี้   
   1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน 
มีต าแหน่งทางวิชาการ 2 ท่าน คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 ท่าน 
ปริญญาโท 3 ท่าน มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน ใน
การศึกษาปี 2558 และจะมีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน 
และปี 2564 และในปีการศึกษา 2558 ได้มีการแต่งตั้งต าแหน่ง
ทางวิชาการเพ่ิมอีก 1 ท่าน ทั้งนี้โปรแกรมวิชาจ าเป็นต้องมี
อาจารย์เพ่ิมเติม  ซึ่งหลักสูตรจัดด าเนินจัดท าหนังสือถึงคณะ
และมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนอัตราก าลังในล าดับต่อไป 
  2. ระบบการรับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ หลักสูตรจ าเป็นต้องมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และ
มีต าแหน่งทางวิชาการเข้ามาประจ าหลักสูตรเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่หลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผศ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสม  จึงจะน าเสนอมหาวิทยาลัยในการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยยื่นเปลี่นตามระเบียบและ
แบบฟอร์ม มอค.08 ลงวันที่  23 กันยายน 2558 และมีการ
ปฐมนิเทศให้กับผศ.บุญล้อม ในวันที่ 24 กันยายน 2558 เรื่อง 
“บทบาทและความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
รายวิชา” และมีการ ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหลักสูตร มอบเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  3. ระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
จ านวน 4 ท่าน คือ นายยุทธนา พันธ์มี  นางสาวศิริโสภา     
แสนบุญเวช และนางสาวปาริชาต  เตชะ และมีกิจกรรมการ
พัฒนาของแต่ละท่านดังนี้ 
           น าเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีระดับหลักสูตร 
วันที่ 19 พ.ค. 2559 
           ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ มหาวิทยาลัยฯ คณะฯ วันที่ 23-
25 พ.ค. 2559 
          อบรม เรื่ อง  คุณธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 8 มิถุนายน 
2558 
          ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี  วันที่ 24-
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27 มีนาคม 2559 
         ศึกษาดูงานประเทศลาวด้านการศึกษา 5-9 เมษายน 
2558 
        อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชา   
        อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบ Active Leraning 29 ก.พ. ถึง  1 มี.ค. 59 
        อบรมการเป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลูกสูตร เมื่อวันที่  
        อบรมการออกแบบการบูรณาการการวิจัยด้านการศึกษา 
“กิจกรรมการสร้างเครื่องมือด้านการศึกษา และการวิเคราะห์
ข้อมูลและการเขียนรายงาน” วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 
 
       หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการด าเนินงานเพ่ือ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมและ
ทบทวนผลการด าเนินงาน พบว่า  
  1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีอัตราก าลังเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร มีบุคลากรเกษียณอายุราชการ 1 คน และได้
มีการแต่งตั้งอาจารย์ทดแทนเป็นไปตามระเบียบ  
 2. ระบบการรับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรได้มีการปรับ ผศ.บุญล้อม   
ด้วงวิเศษ เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอน
แบบเรียนรวม และการจัดการเรียนรู้ 
 3. ระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อีก 1 ท่านที่สามารถขอผลงานทางวิชาการได้ ในอีก 2 
ปีข้างหน้า หรือในปีการศึกษา 2560 และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
เป็นระยะเวลา 3 ปี 1 ท่าน 2 ปี 1 ท่าน และ 1 ปี 1 ท่าน โดย
เป็นการศึกษาต่อบางเวลา (เสาร์-อาทิตย์) คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในปี 2560, 2561, 2562 ตามล าดับ และในปี
การศึกษา 2558 มีคณาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านการฝึกอบรม  
ศึกษาดูงานทุกคน 
  โปรแกรมวิชามีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ในเรื่องการท าผลงานทางวิชาการและได้เข้ารับการฝึกอบรมการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
โครงการการบูรณาการการวิจัยด้านการศึกษา ณ ห้องประชุม
หยกมณี ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ และคาดว่า ผศ.ดร. วชิระ  
วิชชุวรนันท์ ได้ขอต าแหน่งรองศาสตรจารย์ และอาจารย์
ปาริชาต เตชะ ยื่นขอต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้ภายในปี
การศึกษา 2559 ส่วนอาจารย์ยุทธนา พันธ์มี สามารถยื่นขอได้
ภายในปีการศึกษา 2560 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์  
 

          หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการก าหนดให้
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้พัฒนาตนเองตามสาขาวิชาชีพ
ของตนเอง และความถนัดโดยใช้งบประมาณจัดสรรจากคณะ 
และมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาโดยมีรายละเอียด
การพัฒนาคิดเป็นร้อยละดังประเด็นต่อไปนี้ 
        1. ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  20 (1 ท่าน
จาก  5 ท่าน) 
        2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  40 (2 ท่าน
จาก 5 ท่าน) 
        3. มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง แหล่งตีพิมพ ์ น้ าหนัก 
ยุทธนา พันธ์ม ี ผลการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการตามแนว 4 
C’s เพื่อพัฒนา
สมรรถนะการผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
ครูคณติศาสตร์ 
สังกัดคณะกรรมการ
การอาชวีศึกษา 

วารสารวิชาการ
และวิจยั
สังคมศาสตร์ 
ปี ที่ 11 ฉบบัที่ 
31 มกราคม - 
เมษายน 2559 

0.40 

บุญล้อม ด้วงวิเศษ ต ารา การศึกษาแบบเรียนรวม  1.00  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
 

          หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการด าเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้วยการวางแผนลงทุนด้าน
งบประมาณร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ร่วมทั้งพิจารณา
อัตราก าลังอาจารย์ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตร ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตามหลักสูตร และมี
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต โดยมี
ผลการด าเนินงานดังนี้   

  1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ร้อยละ 80   
  2. ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพรวม  ( ̅ = 4.24 

อยู่ในระดับ มาก) 
แหล่งข้อมูล : http://elementeary.kpru.ac.th 



18 | การประถมศึกษา 2558 
 

หมวดที ่3  
นักศึกษาและบัณฑิต 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา  

2555 2556 2557 2558 2559 
5 96 90 87 87 87 
4 - 90 85 85 85 
3 - -  82 82 82 
2 - - - 63 62 
1 - - - - 60 

รวมจ านวนทั้งสิ้น  96 180 254 317 376 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

 ชั้นปีที่ 5 จ านวนนักศึกษาลดลง จากปี 2556 ถึง 2559  จ านวน   3 คน 
   *ช่วงปี 2555-2556 สาเหตเุนื่องจากมีรายชือ่รายงานตวัแต่ไม่ได้มาเรียนจริง 
 ชั้นปีที่ 4 จ านวนนักศึกษาลดลง จากปี 2556 ถึง 2559 จ านวน  5 คน 

  *ช่วงปี 2556-2557  มีนกัศึกษาออก  5 คน เนื่องจากปัจจัยทางด้านการเงนิ  และออกไปเรียนสาขาวิชาชีพอื่นๆ 

 ชั้นปีที่ 3 ไม่มีนักศึกษาออกกลางคัน  
 ชั้นปีที่ 2 จ านวนนักศึกษาลดลง จากปี 2558 ถึง 2559 จ านวน  1 คน 

  *ช่วงปี 2558-2559  มีนกัศึกษาออก 1 คน เนือ่งจากเปลี่ยนไปเรียนสายวิชาชีพ  

 ชั้นปีที่ 1 ไม่มีนักศึกษาออกกลางคัน  
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องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา  
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 
 

ประเด็นที่ 1 การรับนักศึกษา 
การวางแผนการรับนักศึกษา 
          หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีระบบการรับนักศึกษาโดยเริ่มจากการ
ก าหนดแผนการรับนักศึกษาก่อนรับนักศึกษาเป็นไปตามหลักสูตร และน าจ านวน
ของผู้สมัครและผ่านการคัดเลือกของปีการศึกษาที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ 
จากนั้นท าการสรุปจ านวนยอดจ านวนการสมัครคัดเลือก นอกจากนี้หลักสูตรได้
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา โดยพิจารณา
จากประเด็น ความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน 
สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน ตาม มคอ.1 และ 
มคอ.2 และสภาวิชาชีพ และสรุปผลเพ่ือน าเสนอแผนรับ เกณฑ์การรับสมัคร 
จ านวนรับสมัคร วิธีคัดเลือก แผนรับนักศึกษา ต่อคณะ เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิโดยหลักสูตรได้ก าหนดขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ไว้ดังนี้  
            - จัดท าประกาศการรับนักศึกษาตามแผนการรับที่ได้รับการเห็นชอบ 
             - ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตามประกาศ การรับสมัคร 
             - แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกนักศึกษา 
             - ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
             - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก 
             - ด าเนินการคัดเลือก 
             - แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือก 
             - น าผลการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินผล  
             - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
           และได้มีการก าหนดเกณฑ์การรับร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ไว้ดังนี้  
            - การคัดเลือกรับตรง ก าหนดให้มีการพิจารณาผลการเรียน และ คะแนน 
GPA/ONET/PAT 5 โดยการเรียงล าดับคะแนนและประเภท คือ  โควต้าเรียนดี    
เกรดเฉลี่ย  3.00  ขึ้นไป โควตานักกีฬาและความสามารถพิเศษ เกรดเฉลี่ย  2.75  
ขึ้นไป ประเภททั่วไป เกรดเฉลี่ย  2.50  ขึ้นไป 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาได้ด าเนินการแล้ว
พบว่า การรับนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งในด้านจ านวนและคุณสมบัติ 
ของผู้ศึกษาที่เลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ โดยแยกออกเป็นแต่ละสาขา คือ 
ภาษาจีน จ านวน 85 คน คอมพิวเตอร์ศึกษา จ านวน  95 คน ปฐมวัย จ านวน 188 
คน พลศึกษา จ านวน  208 คน  คณิตศาสตร์ จ านวน 211 คน ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 222 คน สังคมศึกษา จ านวน 234 การประถมศึกษา จ านวน  243 คน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 262 คน ภาษาไทย จ านวน 284 คน เมื่อพิจารณา
หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีความต้องการในการศึกษาต่อ เป็นอันดับที่ 3 
จากยอดของผู้สมัครของคณะครุศาสตร์ทั้งหมด  มีจ านวน 243  คน โดยเมื่อ



20 | การประถมศึกษา 2558 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
พิจารณาที่เป็นไปตามเกณฑ์การับสมัคร มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาการประถมศึกษา จ านวน 60 คน แบ่งเป็นรอบโควตา จ านวน 29 คน และ
ประเภททั่วไป จ านวน 31 คน จากแผนการรับทั้งสิ้น จ านวน 80 คน คิดเป็นสัดส่วน
การรับ 1 : 4 แหล่งอ้างอิงตรวจสอบจ านวนนักศึกษาออนไลน์ โดยตรวจสอบได้จาก
ลิงค ์http://202.29.15.24/registrar/index.php?act=1  
             จากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา พบว่า กระบวนการรับ
นักศึกษายังต้องปรับปรุงในด้านหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยการก าหนดสัดส่วน
คะแนน การสัมภาษณ์ให้มากขึ้น และมีการปรับสัดส่วนคะแนนจาก GPA, O-NET 
และ PAT5 ให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ในปีการศึกษาถัดไป เห็นสมควรต้องมีการ
ก าหนดคะแนน  GPA, O-NET ด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดรับกับการ
จัดการเรียนการสอนที่หลักสูตรสาขาการประถมศึกษา เน้นสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ  

 
 ประเด็นที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

        หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีการเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาต่อมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 สืบเนื่องจากการก าหนด
มาตรฐานของการส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร์ จึงได้ก าหนดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบว่า นักศึกษายังขาดความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ที่แบ่งกลุ่ม เก่ง กลาง อ่อน และหลังจากจัดกิจกรรมท าให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ จากผลการประเมินของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม พบว่า นักศึกษามีความพร้อมในการสอบวัดมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี ้3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
 

ประเด็นที่ 1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี 
    จากผลการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา
เสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2558 มีการก าหนดบทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั้งในด้านวิชาการและการแนะแนวอ่ืนๆ  วางแผนจัดท าคู่มือประกอบการ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือนักศักษา ปฏิทินการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไลน์กลุ่ม  
โทรศัพท์ โดยในระดับมหาวิทยาลัยจะมีคู่มือใจการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับ
การอบรมการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาคเรียน และในระดับคณะจะมีการ
ประชุมและร่วมการเสนอประเด็นกิจกรรมข้อเสนอแนะในกิจกรรมระดับคณะเพ่ือให้
อาจารย์ทุกสาขามีส่วนร่วมในการให้ค าปรึกษา ในระดับโปรแกรมวิชาได้จัดท าคู่มือ
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้จดบันทึกกิจกรรมของแต่ละคนและการร่วมกิจกรรม
และพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละคน โดยให้ทุกคนได้เวียนกันเป็น
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อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 ทื่เข้าใหม่ทุกปี เพ่ือจะได้มีโอกาสได้พบกับนักศึกษาและ
รับหน้าที่ในบริบทของกลุ่มนักศึกษา และหลักสูตรมีกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา 
เพ่ือให้ทราบถึงกิจกรรมบังคับ กิจกรรมเลือก และชุมนุม ทั้งระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ ระดับโปรแกรมวิชา เพ่ือให้ทราบถึงช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ 
เว็บเพจ แฟนเพจ และการพบอาจารย์ที่ปรึกษาแนะน าอาจารย์และนักศึกษา 
            จากการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น พบว่า หลักสูตร
สาขาวิชาการประถมศึกษาได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2558 ได้แก่ อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี และผศ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ด าเนินงาน ทั้งนี้ได้สรุปการเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายในหลักสูตรดังนี้  
 

ชั้นปี หมู่เรียน ที่ปรึกษา 
5 5511217 อ.ยุทธนา พันธ์มี 
5 5511218 ผศ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
4 5611213 อ.ปาริชาต  เตชะ 
4 5651204 อ.ปาริชาต  เตชะ 
3 5711213 อ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
3 5751203 อ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
2 5811212 อ.ยุทธนา พันธ์มี 
2 5811213 ผศ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
1 5911217 อ.ยุทธนา พันธ์มี 
1 5911218 ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ 

 
             หลักสูตรก าหนดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและเพ่ือให้เป็นการบันทึกผลกา
ร่วมกิจกรรมและพบอาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้แจกคู่มือประจ าตัวนักศึกษา เพ่ืออธิบาย
แนวทางการศึกษาตลอดระยะเวลา 5 ปี  
            จากการด าเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
พบว่า มีนักศึกษา จ านวน 2 ราย มีความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาช่วยเหลือด่วน คือ 
ปัญหาด้านการเงิน จึงตัดสินใจไปศึกษาในสายอาชีพ จ านวน 1 คนและได้ติดต่อ
พูดคุยกับผู้ปกครองเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะในการประกอบ
อาชีพด้านอ่ืนๆ และอีกกรณีให้ความเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเป็น
โรคภูมิแพ้ โดยครอบครัวมีรายได้ต่ าเนื่องจากมารดาเป็นหมอประจ าหมู่บ้านใน
ท้องถิ่นห่างไกลบนดอย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าแนะน าในการอยู่หอที่พัก
อาศัย เหมาะสมกับเงินได้จากครอบครัว  และระดมทุนเพ่ือช่วยเหลือกิจกรรมของ
ครอบครัวโดยได้รับบริจาคเป็นเงิน และยารักษาโรคที่สามารถน าไปใช้ในกิจกรรม
ของมารดานักศึกษาต่อไป วีดีโอจากเครือข่ายยูทูปของรายการคนค้นคน  
https://www.youtube.com/watch?v=dhTDzVigYyw   
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      จากสภาพดังกล่าวที่ได้พบในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรจึงได้มีการร่วมสรุปผล
การด านเนินงานด้านการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คือ หลักสูตรมีการเปิดช่องทางแสดง
ความคิดเห็น โดยจัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นทั้งในภาพรวมและอาจารย์ที่
ปรึกษาบริเวณหน้าห้องโปรแกรมวิชา และจัดให้มีการก าหนดพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจ าเป็นที่เหมาะสม 
 

 ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีการจัดประชุมวางแผนการด าเนินการ
น าไปบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมปรึกษากันในเรื่องการเน้นเรื่อง
การจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสื่อสาร ค้นคว้าเอกสารที่ เป็น
ภาษาต่างประเทศได้ รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล การสอนที่เน้นภาษาต่างประเทศและการสอนที่เน้นการใช้เทคโนโลยี
หลักสูตร โดยมีการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรส าหรับโครงการ ฝึกอบรมส่งเสริม
การเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
         ปีการศึกษา 2558 ด้านการเรียนการสอนมีรายวิชาโครงงานภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูประถมศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชานี้มีการฝึกฝนทักษะท า
โครงงานภาษาอังกฤษ โดยมีกระบวนการการส ารวจข้อมูลและปัญหาเกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือน าไปสู่หัวการท าโครงงาน หลังจากนั้น
มอบหมายให้นักศึกษาได้ไปค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง น าไปสู่วิธีการแก้ไขและพัฒนา
ด้วยกระบวนพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ผ่านผู้เชี่ยวชาญและน าไปใช้
แก้ปัญหาจนได้ผลการศึกษา สู่ขั้นตอนการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าจากโครงงาน 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
        ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะหลักสูตรมีการจัดโครงการด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแผนงานที่วางไว้ ตามไตรมาสปีงบประมาณ 2559 โดย
มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษา และเทคโนโลยี คือ กิจกรรมการ
พัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด และงานธุรการ ชั้นปีที่ 1 วันที่ 1-30 มี.ค. 59 เพ่ือส่งการ
การท างานด้านเอกสารอิเล็กทรอนิสก์ และพัฒนาทักษะในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี 
โดยมีการประเมินด้วยกระบวนการสอบจับเวลา 30 ค าต่อนาที ซึ่งกรณีถ้าเป็น
วิชาเอกด้านบัญชีจะใช้มาตรฐานที่ 35 ค าต่อนาที โดยมีนักศึกษาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
90 กิจกรรมที่สองคือกิจกรรมการเรียนรู้และสืบค้นแหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัย 
ชั้นปีที่ 1 วันที่  19 มี.ค. 59 มีวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้โดยมุ่งเน้นการสืบค้น
ข้อมูลที่เป็นฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัย และข้อมูลพื้นฐานในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา
ควรทราบ     
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      หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวนกระบวนการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21  พบว่า จากการเรียนรู้ใน
รายวิชาโครงงานภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา ส่งผลนักศึกษาทักษะในการ
จัดเรียนรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การท างานเป็นทีม 
และการสร้างนวัตรรมทางการศึกษา ส่วนของกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
พบว่านักศึกษาสามารถน าเอาความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล และทักษะการพิมพ์ดีดไป
ใช้ในกิจกรรมการเรียนของตนเองได้ทุกรายวิชา  
              ทั้งนี้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมทักษะควรมีการ
เสริมทักษะให้นักศึกษาด้วยเช่นกัน ได้แก่ Life Skill and Career Skill  
 จากการด าเนินงานตามกระบวนการข้างต้น ทางหลักสูตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาให้อาจารย์ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3) และ (มคอ.5) ใน
รายวิชา โครงงานภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา ส่วนกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี  ควรมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการโดยเน้นเรื่อง Life 
Skill and Career Skill และควรแสดงผลการประเมินในการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาลงไว้ในแผนพัฒนานักศึกษา และแสดงผลการประเมินทักษะในรูปแบบ
สรุปกิจกรรมโครงการเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือน าไปสู่การจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป 
 

ตัวบ่งชี ้3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา  
 

ประเด็นที่ 1 การคงอยู่ของนักศึกษา 
           จากการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกจ านวน 5 ชั้นปี จ านวน 
385 คน และมีนักศึกษาออกกลางคัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2559 จ านวน 9 คน 
จึงท าให้ยอดอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในปัจจุบัน คือ จ านวน 385 – 9 = 376 
คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ร้อยละ 97.60 
 

ชั้นป ี
ปีกศ.
2555 

ปีกศ. 
2556 

ปีกศ. 
2557 

ปีกศ. 
2558 

ปีกศ. 
2559 

ร้อยละ 
การคงอยู่ชั้นป ี

5 96 90 87 87 87 90.63 
4 - 90 85 85 85 94.45 
3 - -  82 82 82 100 
2 - - - 63 62 98.45 
1 - - - - 60  

จ านวนทั้งสิ้น 96 180 254 317 376  
การคงอยู่ 90 172 254 316 375  
ร้อยละ 93.75 95.55 100 99.68   
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

  

 ประเด็นที่ 2 การส าเร็จการศกึษา  
 ยังไมม่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
 

 ประเด็นที่ 3  ความพึงพอใจและผลการจัดการขอร้องเรียนของนักศึกษา 
            ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร และผลการ
จัดการร้องเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558  
 

ท่ี ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ด้านเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลอืก 4.3 มาก 
2 ด้านกระบวนการรับนกัศกึษา 4.3 มาก 
3 ด้านเครื่องมอืที่ใช้ในการคัดเลือกนกัศึกษา 3.7 มาก 
4 ด้านการควบคุม ดูแลการให้ค าปรกึษา และแนะแนวแกน่กัศึกษา 4.7 มากที่สุด 
5 ด้านการพัฒนาศักยภาพของนกัศกึษาและการเสรมิสร้างทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที ่21 3.3 ปานกลาง 
6 ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร 4.3 มาก 
7 ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.7 มากที่สุด 
8 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.3 มาก 
9 ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 4.3 มาก 
10 ด้านสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน 4.3 มาก 
11 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.7 มากที่สุด 
12 ด้านการให้บริการ 4.3 มาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวม 4.28 มาก 
 

     แหล่งข้อมูล : http://elementary.kpru.ac.th  
            จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในปี
การศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณา
รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.7  อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 รายการ คือ 
ด้านการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่นักศึกษา, ด้านอาจารย์
ผู้สอน, ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 3.3 อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ 

ชั้นปี 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละของอัตราการคงอยู่นักศึกษาในแต่ละ
ชั้นปี 
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องค์ประกอบที่  2  บัณฑิต  

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

      ด้วยหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา เปิดการ
เรียนการสอน ในปีการศึกษา 2555 ดังนั้นจึงยังไม่มี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
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หมวดที่ 4 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

 

  หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 มี
ผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี และทั้ง 2 
ภาคเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลสาระของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระรายวิชาใน
หลักสูตร 

ประเด็นที่ 1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์และแนวคิดหลักส าหรับการออกแบบหลักสูตรในการ
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะบัณฑิต ดังนี้ 
  1.  มีคุณธรรม จริยธรรม รักและศรัทธา เห็นคุณค่าของตนเอง 
มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะประกอบวิชาชีพครู มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบและ
รับผิดชอบต่อตนเอง  มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเป็น
ผู้น า มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา โดยยึดหลักความ
พอเพียง 
  2.  มีจิตส านึกและตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและสังคม มี
จิตใจเป็นประชาธิปไตย มีความเป็นผู้น าและการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  มี
ความรับผิดชอบ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมของ
องค์กร สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี และมีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์
และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
  3.  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา มีทักษะในการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้  และสามารถบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย และสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน
ได้ถูกต้อง 
                      4.  มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มุ่งมั่น กระตือรือร้น แสวงหาความรู้ 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลาย  เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.  มีความสามารถในการผลิตและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมทันสมัย และมีความสามารถใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6. มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาเอาใจใส่ในการรับฟังและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่าง
มีความรับผิดชอบวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้น  ๆ
                คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันวิเคราะห์การใช้หลักสูตร
ลงความเห็นว่าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาควรมีการปรับปรุงให้มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีกระบวนการขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้  

1. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์สาระ
กระบวนการเรียนการสอนในรายวิชา รวมถึงการออกแบบรายวิชาในหลักสูตรเพ่ือ
ก าหนดทิศทางคุณลักษณะของนักศึกษา ที่เปิดสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน 

2. ผลการปรับปรุงหลักสูตรคณะกรรมการประจ าหลักสูตรและคณะ
กรรการวิพากษ์หลักสูตรภายนอก โดยมี ผู้ใช้บัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
รวมทั้งศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ลงความเห็นว่าควรมีการปรับปรุงรายวิชา 
โดยให้ตัดรายวิชากระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ พละศึกษา ดนตรีและนาฏศิลป์ 
และการงานและเทคโนโลยี เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนทางด้านการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชานี้ มีการแก้ไขรายชื่อวิชา 12  วิชาเพ่ือให้เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระและค าอธิบายรายวิชา มีการเปลี่ยนแปลงชื่อรายวิชาดังนี้ 

- การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
- วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา 
- ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
- การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
- คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับครูประถมศึกษา 
- พีชคณิตและเรขาคณิตส าหรับครูประถมศึกษา 
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครูประถมศึกษา 
- วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครูประถมศึกษา 
- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา 
- ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
- เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา 
- โลกอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา 

3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรลงความเห็นในการประชุมว่าควรมี
การปรับหน่วยกิจในบางรายวิชาจาก 2 หน่วยกิตเป็น 3 หน่วยกิต เพื่อให้เนื้อหา
มีความลุ่มลึกและครอบคลุมสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และเพ่ิมเติมการเรียนการ
สอนที่เป็นแบบปฏิบัติและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและเป็นการฝึกทักษะ
การสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง     
             ในการพัฒนาหลักสูตรคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ทบทวนจากผลการ
ด าเนินการจากหลักสูตรเดิมในหลักสูตรปี 2555 พบว่าปัญหาหลักสูตรในรอบ 2555 
นั้นหลักสูตรควรได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู สร้างความรู้
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
11 มาตรฐานปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลง ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ปรับปรุง
หน่วยกิตรายวชิาเพ่ือให้มีรายชั่วโมงส าหรับการฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะวิชาเอก   
             จากกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 2559 ตั้งแต่
เริ่มปรับปรุงหลักสูตร และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2559 พิจารณาของหลักสูตรคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2559 เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา พิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
 ในรายวิชาทีม่ีการปรับปรุงแล้ว 
 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 
 

ประเด็นที่1 การก าหนดผู้สอน  
      กระบวนการก าหนดผู้สอนในรายวิชามีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
            หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ประชุมคณะกรรมการประจ า
หลักสูตรเพ่ือวางแผนการด าเนินงานก าหนดผู้สอนในรายวิชา แต่ละวิชา ให้มี
คุณสมบัติ ด้านเนื้อหาวิชา เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับรายวิชา 
โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา มีผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 5.0 และไม่ควรสอนเกิน 3 รายวิชาใน 1 ภาค
การศึกษา หากเป็นรายวิชาเดียวกันแต่มีผู้สอนหลายท่าน ให้ผู้สอนใช้  มคอ.3 
ร่วมกัน  มีการจัดการประชุมร่วมกันก่อนการเปิดภาคเรียน โดยก าหนดแนว
ทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้  สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และในแต่ละรายวิชาให้มีการบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
               จากการด าเนินงานประจ าการศึกษา 2558  พบว่า ผู้สอนทุกท่านมี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  มีผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดี
มาก และมีอาจารย์บางท่านมีรายวิชาการสอนมากกว่า 3 รายวิชา จึงจัดให้มีการ
พิจารณาคัดสรร อาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาวิชา มาสอนใน
รายวิชาดังนี้ 

 ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา โดยอาจารย์ณัฐฌิชา บัวคลี ่ 
 นาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา โดย ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิห์รรษา 
  การแปลส าหรับครูประถมศึกษา โดยอาจารยว์ารุณี วงษ์ศิลป์ 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย อาจารย์ยอดชาย สายกลิ่น 
โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติไปยังคณะและมหาวิทยาลัย 
 
 

 ประเด็นที่ 2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ (มคอ3.และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
          1. ก าหนดให้ ผู้สอนน าส่ง มคอ. 3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 
         2. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อตรวจสอบกระบวนการ
เรียนการสอนใน มคอ.3 และมคอ.4 ให้มีความทันสมัยและมีเนื้อหา กิจกรรม
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การวัดการประเมินผล ที่เหมาะสมต่อนักศึกษาในสาขาวิชาการประถมศึกษา 
        3. การด าเนินงาน 
              - ก าหนดให้นักศึกษามีการประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
              - สรุปผลการประเมินแจ้งอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์สอนน าข้อมูล
ไปปรับปรุง มคอ.3 และมคอ. 4  
        4. น า มอค.3 และ มอค.4 ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปเผยแพร่บนเว็บไซต์
เพ่ือใช้ประกอบจัดการเรียนการสอนต่อไป 
          จากการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวพบว่าทุกรายวิชามี มคอ.3 
มคอ.4 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
          จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการ
ตามแนวทางการด าเนินงานการก ากับ ติดตาม แผนการจัดการเรียนรู้ตลอดจน
จัดกิจกรรมการทวนสอบ พบว่า ทุกรายวิชามีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปแต่
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่าทุกรายวิชาต้องมีการปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยการปรับปรุง มคอ.3และ มคอ.4  ให้มีการ
สอดแทรกความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านทักษะชีวิต 
          คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ3.และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอนโดย มีแหล่งรวบรวม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่มีการแก้ไขปรับปรุงจากการ
น าไปใช้ บนเว็บไซต์ http://elementary.kpru.ac.th และฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

 ประเด็นที่  3 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี  

 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการด าเนินการที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และโปรแกรมวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้
เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังตาราง
ที่ 9 และ 10 
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ตารางท่ี 9 แสดงการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจด้านต่าง ๆ 
 

รายวิชา ชื่อผู้สอน พันธกิจ การวัดผล
ประเมินผล การวิจัย การบริการ

วิชาการ 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การเรยีน
การสอน 

การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี       

การเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงงาน 

อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช      

ค่ายวิชาการ อาจารย์ปาริชาต เตชะ      
 
ตารางท่ี 10 แสดงกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ การท างาน 
และประกอบอาชีพ 
 

กิจกรรม ว ด ป คุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการท างาน 
ความรับ 
ผิดชอบ   

ทักษะการสื่อสารการ
พูด การฟัง  การเขียน 

ทักษะ
ICT 

ทักษะการ
แก้ปัญหา 

การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด และ
งานธุรการ  
 

ต.ค.-ธ.ค.     

การเรียนรู้และสืบค้นแหล่ง
สารสนเทศในมหาวิทยาลัย  
 

ม.ค.-มี.ค.     

การพัฒนาศักยภาพและทักษะการ
เรียนรู้ด้านพละศึกษา ดนตรี และ
ศิลปศึกษา 
 

30 มี.ค.     

การบูรณาการทักษะการเรียนรู้พละ
ศึกษา ดนตรี และศิลปศึกษา  
 

23 มิ.ย.     

ศึกษาดูงาน 
 

ม.ค.-มี.ค.     

อบรมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ  
 

ม.ค.-มี.ค.     

การทดสอบศักยภาพการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 

เม.ย.-มิ.ย.     
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กิจกรรม ว ด ป คุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการท างาน 
ความรับ 
ผิดชอบ   

ทักษะการสื่อสารการ
พูด การฟัง  การเขียน 

ทักษะ
ICT 

ทักษะการ
แก้ปัญหา 

การสอบประมวลความรู้วิชาการ
ประถมศึกษา  
 

เม.ย.-มิ.ย.     

การเรียนรู้กับครูวิทยาศาสตร์  
 

ต.ค.-ธ.ค.     

การเรียนรู้กับครูคณิตศาสตร์  
 

ม.ค.-มี.ค.     

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการ
วิชาชีพเพ่ือการแข่งขัน  
 

เม.ย.-มิ.ย.     

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีการ
ประถมศึกษา ครั้งที่ 4  
 

เม.ย.-มิ.ย.     

ค่ายประถมศึกษาอาสาพัฒนา  
 

ม.ค.-มี.ค.     

นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชร
วิชาการ  
 

ม.ค.-มี.ค.     
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 
 

          หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ด าเนินการจัดท าการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตาม Curriculum mapping โดยจัดท าการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 18 รายวิชาจาก 73 รายวิชาดังนี้ 

1. ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  
2. กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  
3. คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  
4. กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
5. ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  
6. กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิ ชาภาษาอังกฤษส าหรับครู

ประถมศึกษา  
7. วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  
8. กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
9. การประถมศึกษา  
10. การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา  
11. การออกแบบเว็บไซด์เพ่ือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  
12. การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา  
13. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูประถมศึกษา  
14. ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
15. สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  
16. ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา  
17. การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กประถมศึกษา  
18. การวิจัยทางการประถมศึกษา  

มีรายละเอียดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม       

- ความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
- มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน  

ด้านความรู้       
- ได้ความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน  
- ได้ความรู้ ความเข้าในในรายวิชาด้วยตนเอง  
- สามารถผสมผสานความรู้ในรายวิชานี้กับกับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับรายวิชา

อ่ืน  
ด้านทักษะทางปัญญา        

- สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้โดยใช้ความรู้ที่มี  
- สามารถบูรณาการความรู้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนร่วม  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- ความใฝ่หาความรู้  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ       
- สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
- มีความรับผิดชอบต่องาสนที่ได้รับมอบหมาย 
- มีภาวะผู้น า  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา  
- เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่

เหมาะสม  
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้        
- สามารถจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนร่วมห้อง  
- สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดแนวทางการเรียนรู้ 
- ของตนเอง  
- สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการในรายวิชาอ่ืนได้  

 
 

 ประเด็นที่ 1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และประเด็นที่2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
             อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีประชุมเพ่ือทบทวนผลสัมฤทธิ์คู่
กับผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาโครงงานภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษา เนื่องจากผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในการประเมินการเรียนการสอนใน
รายวิชานี้ว่าเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชายังไม่ชัดเจน และมีค่าใช้จ่ายสูงในการท า
โครงงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาโครงงาน
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา (มคอ.3) และปรับปรุงวิธีการประเมินผู้เรียนให้
สอดคล้องกับ มคอ.2  ในหมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ : การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านโดยการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน มคอ.3 และปรับปรุงวิธีการสอนในรายวิชา
โครงงานภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา โดยมีการลดขั้นตอนการท าโครงงานจาก 
โครงงานการส ารวจ โครงงานการศึกษาค้นคว้า โครงงานนวัตกรรมทางการศึกษาและ
โครงงานการจัดนิทรรศการโครงงานภาษาอังกฤษ โดยลดทอนให้เหลือเพียง 1 โครงงาน
แต่มีกระบวนการ ส ารวจ ศึกษาค้นคว้า พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและการจัด
นิทรรศการคงเดิม เพ่ือเป็นการลดงบประมาณของนักศึกษาในการท าโครงงานและเพ่ิม
เวลาในการเรียนมากขึ้น และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสะท้อนผลงานของเพ่ือนร่วมชั้น 
และกระบวนการท างานกลุ่มในรายวิชานี้ และอาจารย์ท่านอ่ืนที่มีความเชี่ยวชาญ มาร่วม
ตัดสินให้คะแนนการท าโครงงาน โดยให้นักศึกษามีการสะท้อนการท างานของกลุ่ม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
          จากการปรับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ พบว่าผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การท ากิจกรรมมากขึ้น และในแบบประเมินการสอนไม่พบข้อเสนอแนะเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การจัดท าโครงงาน และเรื่องเกณฑ์การให้คะแนนมีข้อร้องเรียนลดลง 
          ในปีการศึกษา 2559 ผู้สอนได้มีจัดกิจกรรมร่วมอภิปรายกับนักศึกษาเพ่ือหา
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนที่เหมาะสมร่วมกัน  
 

 ประเด็นที ่2 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
             อาจารย์ผู้สอนต้องก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเองและมีการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของตนเอง  คณะกรรมการหลักสูตรวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของผู้สอนและนักศึกษาและขอพบปะกับผู้สอนเป็นรายบุคคลส าหรับ ท่านที่มีผล
การประเมินที่ต่ ากว่า 3.51 คณะกรรมการหลักสูตรมีการจัดท า มคอ.7 วิเคราะห์ผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือใช้ในการจัดการรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับผลลัพธ์ที่
ยังเห็นไม่เด่นชัดในตัวผู้เรียน  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการตรวจ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรด้วยการพิจารณาความ
สอดคล้องของ มคอ.1 มอค. 2 3 5 6 และ 7 ก ากับให้ไปในทิศทางเดียวกันเพื่อสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพครู และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 หลังการสอบปลายภาค 30 วัน เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการหลักสูตร และมคอ.7 หลังการสอบปลายภาค 30 วัน ตามระยะเวลาที่
ก าหนดของปีการศึกษา 2558 และด าเนินงานด้านการเรียนการสอนตามแนวทางใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร มีรายละเอียดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม       

 ความมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  
 มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน  

ด้านความรู้       
 ได้ความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน  
 ได้ความรู้ ความเข้าในในรายวิชาด้วยตนเอง  
 สามารถผสมผสานความรู้ในรายวิชานี้กับกับความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 

รายวิชาอ่ืน  
ด้านทักษะทางปัญญา        

 สามารถหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้โดยใช้ความรู้ที่มี  
 สามารถบูรณาการความรู้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนร่วม  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 ความใฝ่หาความรู้  

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ       
 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้  
 มีความรับผิดชอบต่องาสนที่ได้รับมอบหมาย 
 มีภาวะผู้น า  

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา  
 เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และสถิติที่

เหมาะสม  
 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้  

ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้        
 สามารถจัดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพ่ือนร่วมห้อง  
 สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดแนวทางการเรียนรู้ 

ของตนเอง  
 สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อบูรณาการในรายวิชาอ่ืนได้  

 
              พบว่า ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในประเด็น ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้คะแนนน้อย
ที่สุด มีคะแนน 3.60 และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ในประเด็นความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง มีคะแนน 
3.20 ทางคณะกรรมการหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีความเห็นว่าควรจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะทางสองด้านนี้เพ่ิมเติม จึงจัดให้มีโครงการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตเพ่ือสู่สากลเพ่ิมเติม กิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โครงการอบรมการสอนศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา และโครงการ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 11 แสดงผลการสรุปการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง 

รายวิชา ชื่อ-สกุลผู้สอน 

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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1. 1261101 ภาษาไทยส าหรับครปูระถมศึกษา อมรา ทองใส / / / / / / / / / 

2. 1261102 กระบวนการจดัประสบการณ์
เรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 

อมรา ทองใส / / / / / / / / / 

3. 1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครู
ประถมศึกษา 

ยุภาดี ปาณะราช / / / / / / / / / 

4. 1262302 กระบวนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 

ยุภาดี ปาณะราช / / / / / / / / / 

5. 1261201 ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษา 

ศิริโสภา แสนบญุเวช / / / / / / / / / 

6. 1261202 กระบวนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา 

ศิริโสภา แสนบญุเวช / / / / / / / / / 

7.  1262401 วิทยาศาสตรส์ าหรบัครู
ประถมศึกษา 

ดรุณี ชัยมงคล / / / / / / / / / 

8.  1262402กระบวนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 

ดรุณี ชัยมงคล / / / / / / / / / 

9. 1263901 การประถมศึกษา วชิระ วิชชุวรนันท์ / / / / / / / / / 

10. 1263102 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
คิดส าหรับเด็กประถมศึกษา 

ปาริชาติ เตชะ / / / / / / / / / 

11. 1264210 การออกแบบเว็บไซด์เพื่อการ
เรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

ยุทธนา พันธ์ม ี / / / / / / / / / 

12. 1263103 การออกแบบและประดิษฐ์
สื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศกึษา 

ยุทธนา พันธ์ม ี / / / / / / / / / 

13. 1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนส าหรับครูประถมศึกษา 

ยุทธนา พันธ์ม ี / / / / / / / / / 

14. 1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครู
ประถมศึกษา 

ณัฐนิชา บัวคลี ่ / / / / / / / / / 

15. 1262501 สุขศึกษาส าหรบัครปูระถมศึกษา ราตรี โพธิ์ระวัช / / / / / / / / / 

16. 1262601 ดนตรีและการขับรอ้งส าหรับครู
ประถมศึกษา 

ธงชัย ช่อพฤกษา / / / / / / / / / 

17. 1264106 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา 

ศิริโสภา แสนบญุเวช / / / / / / / / / 

18. 1263101การวิจัยทางการประถมศึกษา สุรชัย โกศิยะกุล / / / / / / / / / 
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ตารางท่ี 12 แสดงการสรุปรายงานการพัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุงเครื่องมือประเมินนักศึกษาให้เหมาะสม
กับรายวิชาและผลการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ชื่อ-สกุลผู้สอน ปรับปรุงข้อสอบอย่างไร วิธีการประเมิน 
1. นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

อาจารย์ยุทธนา 
พันธ์มี 

มีการปรับปรุงวิธีการ
สอบเป็นแบบออนไลน์
และสุ่มเลือกข้อสอบด้วย
โปรแกรมเว็บไซด์
ส าเร็จรูป (CMS) 

คะแนนที่ได้จากการสอบออนไลน์ ท้ายบทเรียน
โดยต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ80  

2. การเรียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้
โครงงาน 

อาจารย์ศิริโสภา 
แสนบุญเวช 
 
 
 
 

มีการปรับปรุงข้อสอบให้
มีอัตนัยและมีปรนัยร่วม
ด้วย   

โดยมีคะแนน 2 ส่วน จากคะแนนทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ ร่วมกับคะแนนของโครงงานและคะแนน
จากการสังเกตพฤติกรรมในการท างาน  

3.การจัดค่ายวิชาการ อาจารย์ปาริชาต  
เตชะ 

ข้อสอบปลายภาคให้มีทั้ง
ข้อสอบที่เป็นอัตนัยและ
ปรนัยเพื่อให้นักศึกษา
แสดงออกถึงความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง 

ปรับปรุงวิธีการประเมินเปน็การประเมินตามสภาพ
จริงจากการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการโดยสังเกตถึง
พฤติกรรมและทักษะของนักศึกษา และวดัผลโดย
การสอบปลายภาค 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ผลการด าเนินงาน หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ได้ด าเนินงานตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 12 แสดงผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ที ่ ดัชนีบ่งชี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

ด าเนินการ
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

ด าเนินการ
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไม่ได้
ด าเนิน
การ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อ วางแผน ตดิตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ภาคเรยีนที่ 1 มีการประชุมเพื่อทบทวน วางแผนและ
ติดตามการด าเนินงาน จ านวน 6 ครั้ง และมีอาจารย์
เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100  และในภาคเรยีนที่ 2 มี
การประชุม จ านวน 12 ครั้ง มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 80 

   

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตร 

เอกสารหลักสตูรสาขาวิชาการประถมศึกษาท่ีไดร้ับ
ความเห็นชอบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 

   

3 มีรายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียด 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มอค.4 แต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

เอกสารรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) รายวิชาต่อไปนี ้
มคอ. 3  จ านวน   72 รายวิชา 
มคอ. 4  จ านวน    1   รายวิชา 
      รวมจ านวน   73 รายวิชา 

   

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิ
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

เอกสารผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
รายวิชาต่อไปนี ้
มคอ. 5  จ านวน   73 รายวิชา 
        

   

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
 

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานหลักสตูร (มคอ. 7) 
หลักสตูรสาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 
2557 วันท่ี 30 มิถุนายน 2559 

   

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มอค.3 และ
มอค.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 
 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา จ านวน 18 วิชาจากท้ังหมด 73 วิชา 
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ที ่ ดัชนีบ่งชี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

ด าเนินการ
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 

ด าเนินการ
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไม่ได้
ด าเนิน
การ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มอค.7 ปี
ที่แล้ว 
 

จากแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2558 มีการก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้เป็นส่วนเสริมการจัดการเรียนการสอนและมี
ประเมินความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 
 

มีอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน คือ ผศ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
หลักสตูรได้มีการปฐมนเิทศการเปน็อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

   

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรไดร้ับการพัฒนาด้านวิชาการ
และวิชาชีพมากกว่าคนละหนึ่งครัง้ต่อปี  ดัง
รายละเอียดตารางที่ ตารางที่ 20 กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

   

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปี 
 

ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน    

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    

 รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี  9  ตัวบ่งชี้ 

 จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5  5 ตัวบ่งชี้ 

 ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5   ร้อยละ 100 

 จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านรวม  9 ตัวบ่งชี้ 

 ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมด  ร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 13 แสดงผลการวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

ปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน 1 

1/2558 ผ่านทุกคน ตรวจสอบ
หลักเกณฑ์การให้
คะแนน 

เกณฑ์การ
ประเมินไม่ชัดเจน 

ก าหนดเกณฑ์
การประเมินรบูิค 
(Rubics) 

 
ตารางท่ี 14 แสดงการปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

 

รหัสชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่
เปิดสอน 

มาตรการที่
ด าเนินการ 

หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุที่
ไม่ได้สอน 

วิธีแก้ไข 

ไม่มี 
  

- - - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 

ตารางท่ี 15 แสดงรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2558 

ที่ รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมิน แผนการ 

ปรับปรุง มี ไม่มี 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2558 
1550001 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน     
1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับครู     
1001001 ภาษาไทยส าหรับคร ู     
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นควา้   
1033101 เทคโนโลยีส าหรับครู 1     
1261101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา    
1263302 ภาษาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับครูประถมศึกษา   
2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม  
1550002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2   
1012002 การจัดการค่ายวิชาการ     
1263901 การประถมศึกษา     
1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา    
1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   
1261102 กระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร  
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา  
1052001 จิตวิทยาส าหรับคร ู     
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย     
1550003 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3  
1262302 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวา่งเรียน 1     
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร     
1012101 การศึกษาและความเป็นคร ู      
1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร     
1262402 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชาวิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
1262501 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา     
1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา    
1264106 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กประถมศึกษา     
1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
1550004 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ   
1004002 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวา่งเรียน 2     
1043002 การวิจยัทางการศึกษา      
1262603 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชาดนตรีและนาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษา 
1262605 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชาศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา  
1263102 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา   
1263103 การออกแบบและประดิษฐ์ส่ือเพื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา   
1263801 การงานอาชพีและเทคโนโลยีส าหรับครปูระถมศึกษา    
1264206 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนกิส์ระดับประถมศึกษา 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
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ที่ รหัส ชื่อวิชา 
ผลการประเมิน แผนการ 

ปรับปรุง มี ไม่มี 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2558 
1033102 เทคโนโลยีส าหรับครู 2    
1550002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2    
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร    
1521001 พุทธศาสน ์      
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต    
1261201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา    
1262605 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชาศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา 
2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก  
1262401 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา     
1262502 พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา     
1263102 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดส าหรับ    
1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครูประถมศึกษา   
1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
1550004 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4      
1022002 การจัดการเรียนรู้      
1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา     
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา     
1262503 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชาสุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 
1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา     
1264210 การออกแบบเวบ็ไซด์เพื่อการเรียนการสอนะระดับประถมศึกษา  
1264309 การเรียนภาษาอังกฤษโดยใชโ้ครงงานส าหรับครูประถมศึกษา 
1005001 ประมวลสาระความรู้วิชาชพีครู     
1005002 ประมวลสาระความรู้วิชาเฉพาะ     
1262503 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชาสุขศึกษาและวิชาพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 
1263101 การวิจยัทางการประถมศึกษา     
1264310 การแปลส าหรับครูประถมศึกษา     
1263802 กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูว้ิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรบัครูประถมศึกษา
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แหล่งที่มา : http://tabian.kpru.ac.th/webnew/checknumgrade.html 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการสอนการการบริหารหลักสูตรในปี
การศึกษา 2558 โดยหลักสูตรมีการด าเนินการกระบวนการประเมินโดยระบบสารสนเทศของหลักสูตรดังตารางที่ 
16-17 
ตารางท่ี 16 แสดงรายละเอียดการประเมินคุณภาพการสอนด้านต่างๆ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา 
               การประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 3.3 ปานกลาง 
2 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.3 มาก 
3 ด้านอาจารยผ์ูส้อน 4.7 มากที่สุด 
4 ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.3 มาก 
5 ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 4.3 มาก 
6 ด้านสถานท่ีส าหรับจดัการเรียนการสอน 4.3 มาก 
7 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.7 มากที่สุด 
8 ด้านการให้บริการ 4.3 มาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวม 4.28 มาก 
 
 

ตารางท่ี 17 แสดงผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา  
               ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 4.19 พอใจ 
2 ผศ.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 4.47 พอใจ 
3 อาจารย์ยุทธนา  พันธ์ม ี 4.01 พอใจ 
4 อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 4.06 พอใจ 
5 อาจารย์ศริิโสภา  แสนบญุเวช 4.16 พอใจ 

 
ตารางท่ี 18 แสดงผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา  
               ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 4.43 พอใจ 
2 ผศ.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 4.22 พอใจ 
3 อาจารย์ยุทธนา  พันธ์ม ี 4.39 พอใจ 
4 อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 4.43 พอใจ 
5 อาจารย์ศริิโสภา  แสนบญุเวช 4.37 พอใจ 
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ตารางท่ี 19 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
คุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม

ส าหรับทุกรายวชิา 
ความรู ้ - 
ทักษะทางปัญญา - 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ - 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ส่งเสริมและสอดแทรกการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาทุกรายวิชา 

ทักษะการจัดการเรียนรู ้ - เสริมกิจกรรมท้ายวิชาให้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเรียนการสอน 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร      มี ไม่มี 
 จ านวนอาจารย์ใหม่………………1…………………จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 
 

ตารางท่ี 20 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
อาจารย์ สายสนับสนนุ 

บุคลากรสายสนบัสนนุ 
- ไม่ม ี - - - 
บุคลากรสายวิชาการ 
น าเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัตทิี่ดีระดับ
หลักสตูร วันท่ี 19 พ.ค. 2559 

5  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 4)วชิระ  วิชชุวรนันท์ 5)บุญล้อม
ด้วงวิเศษ 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ มหาวิทยาลยัฯ คณะฯ 
วันท่ี 23-25 พ.ค. 2559 

5  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 4)วชิระ  วิชชุวรนันท์5)บุญล้อม 
ด้วงวิเศษ 

อบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 8 มิถุนายน 2558 

3  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)บุญล้อม 
ด้วงวิเศษ 

ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดจันทบุรี  
วันท่ี 24-27 มีนาคม 2559 

4  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 4)วชิระ  วิชชุวรนันท์ 

ศึกษาดูงานประเทศลาวดา้นการศกึษา 
5-9 เมษายน 2558 

3  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 

อบรมงานประกันคณุภาพการศึกษาระดับ
โปรแกรมวิชาฯ   

1  1)ศิริโสภา  แสนบุญเวช 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ Active Leraning   

1  1)ศิริโสภา  แสนบุญเวช  
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หมวดที ่5 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 21 แนวทางการการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

1. มีปัญหาในการจัดผู้สอนที่มีความ
หลากหลาย ต่างคณะต่างสาขา และ
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

- การควบคุมคุณภาพไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี และการ
บริหารงานด้านเอกสาร เช่น การ
จัดการวัสดุฝึก ติดตามเอกสาร 
มคอ.3 และมคอ. 5 

- เสนอคณะ และมหาวิทยาลัยในการ
จัดสรรผู้สอนพิเศษประจ าโปรแกรม
วิชาที่มีความรู้ความสามารถ ใน
สาขาวิชาที่ขาดและมีจ านวนชั่วโมง
สอนเกิน 15 ชั่วโมง 

2. อาจารย์มีภาระงานในงานด้าน
บริหารค่อนข้างมากในส่วนของงาน
ส านักงาน อาจารย์ควรที่จะท าหน้าที่ใน
การสอน งานวิจัย บริการวิชาการ ตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ประสิทธิภาพในการท างานในแต่ละ
งานที่รับผิดชอบอาจไม่บรรลุตาม
แผน และมาตรฐานการเรียนรู้ และ
งานด้านอื่นๆอย่างไม่เป็นรูปธรรม 

 อาจารย์ต้องมีการจัดท าพัฒนา
นักศึกษาท่ีชัดเจน เพ่ือการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน และมี
การทบทวนการด าเนินงานนั้นๆ เพื่อ
ตรวจสอบความก้าวหน้า 

3. งบประมาณในการสนับสนุนงานด้าน
การบริหารงาน และงบประมาณในการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาค่อนข้าง
จ ากัด 

- การจัดหาสิ่งสนับสนุนต่างๆของ
หลักสูตร และการพัฒนาศักยภาพ
ด้านต่างๆของอาจารย์และ
นักศึกษาท าได้อย่างมีขีดจ ากัด 

- เพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้มากขึ้นจาก 
1 หมู่เรียนเป็น 2 หมู่เรียน 
- เสนอโครงการจากหน่วยงาน
ภายนอกและภายในที่สามารถ
จัดสรรงบประมาณ เช่น งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และ
งานวิจัยบริการวิชาการ 
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องค์ประกอบที่  6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
- มีระบบกลไก  
- มีการน าระบบก าไก
ไปสู่การปฏิบัติ  
- มีการประเมิน
กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
- มีการเรียนรู้โดย
ด าเนินการตามวงจร 
PDCA ม 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยมีการเทียบเคียงกับ
หลักสูตรเดียวกันในกลุ่ม
สถาบันเดียวกัน 

              ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ละด้าน ทบทวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา และจัดล าดับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น  และจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น  มีระบบการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานและ ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน ทางสาขาวิชาการะ
ประถมศึกษาได้มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อ
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็นของโปรแกรม
วิชาฯ  โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ใช้ส ารวจความพึงพอใจ      ครอบคลุม
ในด้านปริมาณและด้านคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการเก็บข้อมูลต้องใช้
วิธีการ เช่น การจัดกิจกรรมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บข้อมูล  
     ทางหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาได้น าผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้น าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และของ
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่
จ าเป็นจากปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก มีคะแนน 4.43  
            ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดี
ในการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น ทาง
สาขาวิชาการประถมศึกษาได้น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2558 
            จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ทางสาขาวิชาการประถมศึกษาได้มี
การประชุมทบทวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และแนวทางในการจัดหาแหล่ง
เรียนรู้ของการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 21 กันยายน 2558 โปรแกรมได้ส ารวจความ
ต้องการของนักศึกษา โดยได้จัดสรรคอมพิวเตอร์จ านวน 10 เครื่อง ไว้ห้องพักอาจารย์
ประจ าโปรแกรมวิชา และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เอกสารต ารา ตัวอย่างงานวิจัย เพ่ือให้
นักศึกษาได้เข้ามาใช้บริการนอกเวลาเรียนโดยประมาณ 200 เล่ม และพัฒนาระบบการ
ประเมินแหล่งสนับสนุนการเรียรู้  เพ่ือการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 
                       1. ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ    45    เครื่อง 
                       2. สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต   10  เครื่อง 
                       3. Notebook      30 เครื่อง 
                       4. หนังสือ/แบบเรียน          200 เล่ม 
                       5. เว็บไซต์        1    โดเมน 
                       6. บทเรียน e-Learning     3      รายวิชา  
                หลังจากมีการด าเนินงานด้านแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้แล้วและมีการ
ปรับปรุงผลการประเมินและข้อเสนอในปีการศึกษาที่ผ่านมาท าให้ผลการประเมินความ
พึงพอใจด้านแหล่งสนับลสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2558 โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.7 และมีผลการประเมินสูงขึ้นกว่า ปีการศึกษา 2557 
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           คณะกรรมการจัดประชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานเพ่ือสรุปและหา
แนวทางในการพัฒนาหรือพัฒนาด้านคุณภาพในสิ่งที่มีอยู่ให้มีการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้ ก าหนดผู้รับผิดชอบแหล่งสนับสนุนในแต่ละด้านเพ่ือให้การใช้งาน
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ  สามารถใช้งานและเพ่ือการบริการที่ดีโดยจัด
ผู้รับผิดชอบคือ ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี เป็น
ผู้รับผิดชอบ ประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์แบบ
พกพา เครื่องเสียงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และเว็บไซต์สาขาวิชา ด้านหนังสือ 
แบบเรียน ต ารา งานวิจัย ให้อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช รับผิดชอบ ด้านห้องพัก
อาจารย์และการจัดสถานที่ส าหรับแหล่งค้นคว้าข้อมูลและห้องพักอาจารย์ให้เป็น 
อาจารย์ปาริชาต เตชะ ผศ.บุญล้อม ด้วงวิเศษ รับผิดชอบ  
           ทั้งนี้หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาได้น าเสนอข้อมูลแหล่งเรียนรู้และ
แนวทางในการพัฒนาต่อคณะ มหาวิทยาลัย และรายงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมการประเมินต่อไป 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมินอิสระ 

 

1. ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร 
  1.1 ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

  - ด้านการเรียนการสอนควรเสริมวิชาที่เป็นเนื้อหาสาระวิชาให้มากขึ้น และเน้นความเข้มคนของ
วิชาภาษาอังกฤษและกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                     - ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควรมีกิจกรรมเสริมทักษะจากปราชญ์ชาวบ้าน และครูมืออาชีพที่
ได้รับรางวัลยกย่อง หรือครูดีเด่น 

 
  1.2 ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับ 
   - ด้วยมีนักศึกษาที่ยังอยู่ในระบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา ปี 2555 จึงไม่สามารปรับรายวิชาได้ แต่ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมความรู้ด้านเนื้อหาและสาระทั้ง 8 
กลุ่มสาระ และกิจกรรมเสริมทักษะจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก, ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา และศิลปะ จากโรงเรียนก าแพงเพชรพิทยา
คม  

           
  1.3 การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
                  - ในปีการศึกษา 2558 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาก าหนดจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร ก่อน
ครบก าหนด 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนของมาตรฐานวิชาชีพ และปรับแก้ และเพ่ิมเติมรายวิชาที่เน้น
เนื้อหาและสาระให้มากข้ึน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
 
2. สรุปการประเมินหลักสูตร การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ……… 

  2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
 (ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา)………………..……………………….……………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

  2.2 ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  ……….……………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

  2.3 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
 ……….……………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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3. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3.1 กระบวนการประเมิน  แบบประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
  ……….……………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
   3.2 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน 
  ……….……………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
   3.3 ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 ……….……………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
   3.4 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน    
 ……….……………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
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หมวดที ่7 
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 22 แสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานปีท่ีผ่านมา 
 

แผนการด าเนนิการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผนฯ 
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
คุรุสภา 

ปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา 

- สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม วันท่ี 17 เดือนมีนาคม  
พ.ศ. 2559 
 
- อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก 
สกอ. 

 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร(จ านวนหน่วยกิตรายวิชาแกนรายวิชาเลือกฯ)  

         - ไม่มี - 
 

   2. ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

- ไม่มี - 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

    ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเสริมความรู้วิชาการ ระหว่างภาคเรียนโดยคณะ และ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการ และสนับสนุน   

    ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาจะต้องปรับโครงการกิจกรรมที่จัด
ครั้งเดียวแล้วสามารถตอบสนองความรู้และทักษะรอบด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย และก าหนดแนวทางส่งเสริมการท าโปรเจคงานวิจัยทางการศึกษา ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และน าเสนอ
ผลงานก่อนส าเร็จการศึกษา 
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 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้ด าเนินการจริง 
 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
1. ลายเซ็น  : ___________________________ วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2559 

  ผศ.ดร.วชิระ  วิชชวุรนันท์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 

 
2. ลายเซ็น  : ___________________________  วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2559 

    อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

3. ลายเซ็น  : ___________________________  วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2559 
   อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 
4. ลายเซ็น  : ___________________________  วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2559 
                    อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

5. เห็นชอบโดย__________________________  วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2559 
    ผศ.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 
6. เห็นชอบโดย__________________________  วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2559 

    อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 
               ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
 
7. เห็นชอบโดย _________________________   วันที่รายงาน : 1 กรกฎาคม 2559 

         ดร.ชัยรัตน์ บุม ี
             คณบดีคณะครุศาสตร์   

 
 


