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ผลการด าเนินงานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ 2555 
 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 

รหัสหลักสูตรการประถมศึกษา 25551411100086 



รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 • 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   
• สรุปคะแนนผลการด าเนินงาน 



วันที่ 8 กรกฎาคม  2559 | มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

ผศ.ดร.อุดม ค าขาด | ประธานกรรมการ  
อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอนฯ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ผศ.ดร.สุพิชญา โคทวี | กรรมการ  
อาจารย์ประจ าภาควิชาการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช | เลขานุการ  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อ.สิริวรรณ สิรวณิชย์ | กรรมการ  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการประถมศึกษา  เปิดหลักสูตร  ครั้ งแรกเมื่อ               
ปี พุทธศักราช  2525 ถึง 2547  ภายใต้นามชื่อว่า “วิทยาลัยครูก าแพงเพชร” ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูตามพุทธศักราช 2518 และปิดหลักสูตรลงเนื่องจากการรับสมัครครู      
ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาระการเรียนรู้.... 
       ปี 2555 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา เปิดรับสมัครอีกครั้ง โดยมีจ านวน
นักศึกษา  96 คน  
       ปี 2559 ปรับปรุงหลักสูตร 2555 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง 2559 โดยเปิดรับนักศึกษาในการศึกษา จ านวน 60 คน 

|ประวัติโดยย่อ 



 ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ : อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การศึกษาสูงสุด : Ph.D. (Education) Sardar Patel  University  

 ปาริชาต  เตชะ 
อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชา : อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
การศึกษาสูงสุด : ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  ยุทธนา พันธ์ม ี
ประธานโปรแกรมวิชา : อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
การศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา)มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
อาจารยป์ระจ าโปรแกรมวิชา : อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
การศึกษาสูงสุด : Msc. Mass Communication, Bangalore University 

|บุคลากรประจ าสาขา 

 ผศ.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารวางแผนและพัฒนา : อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การศึกษาสูงสุด : กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ 



|งบประมาณ 
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บกศ. พัฒนา นศ. บกศ.นิทรรศการ งบแผ่นดิน 



| จ านวนนักศึกษา 

ปี 1, 87, 23% 

ปี 2, 85, 23% 

ปี 3, 82, 22% 

ปี 4, 62, 16% 

ปี 5, 60, 16% 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 จ านวนทั้งสิ้น 376 คน 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2559 



ชั้นปี 
ปีกศ. 

2555 

ปีกศ. 

2556 

ปีกศ. 

2557 

ปีกศ. 

2558 

ปีกศ. 

2559 

ร้อยละ 

การคงอยู่ชั้นปี 

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     

| อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 



| แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ    45    เครื่อง 
สนับสนุนการสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต  10  เครื่อง 
Notebook     30 เครื่อง 
หนังสือ/แบบเรียน           200 เล่ม 
เว็บไซต ์       1    โดเมน 
บทเรียน e-Learning      3    รายวิชา 





ที่ปรึกษาและอาจารย์
ประจ าโปรแกรม 

 
สื่อสังคมออนไลน์ 

 
แนวทางแก้ไขปัญหา 

| ช่องทางการให้ค าปรึกษา 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCN3Q3t_OmMcCFc4YjgodbIcLWg&url=http://gallery4share.com/r/responsive-web-design-icon.html&ei=BYHFVZ26JM6xuATsjq7QBQ&bvm=bv.99804247,d.c2E&psig=AFQjCNEI3275gSBf-qOIRVXC8LblB9k_og&ust=1439093349281791


| วิจัยและงบประมาณ 

 วิจัยพัฒนาชุมชน    งบประมาณ 423,000 บาท (ทีม)   ชื่อวิจัย 

 วิจัยพัฒนาการเรียนการสอน  งบประมาณ   60,000 บาท (เดี่ยว)  ชื่อวิจัย 

 วิจัย อปท. จ.ก าแพงเพชร  งบประมาณ  125,000 บาท (ทีม)   ชื่อวิจัย 

 วิจัย อปท. จ.สุโขทัย   งบประมาณ  125,000 บาท (ทีม)   ชื่อวิจัย 

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านสมุนไพร_กรณีศึกษาบ้านโนนม่วง_ตำบลนครชุม_อำเภอเมือง_จังหวัดกำแพงเพชร
การพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Classroom) รายวิชา ศ 13101 ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
การพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Classroom) รายวิชา ศ 13101 ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
การพัฒนาสื่อเนื้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Classroom) รายวิชา ศ 13101 ศิลปะ (ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ  (อบต.ท่ามะเขือ, อบต.วังชะโอน, อบต.เทพนิมิต, อบต.บึงสามัคคี, อบท.ระหาร จังหวัดกำแพงเพชร)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของภาครัฐ  (อบต.ชัยชนะศึก, อบต.บ้านใหม่ชัยมงคล จังหวัดสุโขทัย)


| หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559  คุณวุฒิ-วิชาเอก ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน ปีที่จบ 

นายวชิระ  วิชชุวรนันท์ นายวชิระ  วิชชุวรนันท์  นายวชิระ  วิชชุวรนันท์ 
 

Ph.D. (Education) Sardar Patel  University   
ค.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2551 

2532 

น.ส.ปาริชาต  เตชะ น.ส.ปาริชาต  เตชะ  นางสาวปาริชาต  เตชะ 
 

ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

2553 

2548 

นางสุมาลี  วิทยรัตน ์ นางเรขา  อรัญวงศ์  นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ ค.บ.การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

กศ.ม.การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ 

2552 

2545 

น.ส.ยุพิน  พิลึก น.ส.ศิริโสภา  แสนบุญเวช   น.ส.ศิริโสภา  แสนบุญเวช Msc. Mass Communication, Bangalore  University 

ศศ.บ. (การประถมศึกษา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2554 

2541 

นายยุทธนา พันธ์มี นายยุทธนา พันธ์มี   นายยุทธนา พันธ์มี กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)มหาวิทยาลยันเรศวร 

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2547 

2550 

ตารางแสดงรายชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หมายเหตุ :  คุณสมบัติตรง   คุณสมบัติสัมพันธ์ 



| หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 หลักสูตรการประถมศึกษา เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2555 จะครบรอบตามเกณฑ์คุรุสภาคือ ปี 2560 เพื่อให้หลักสูตร  
มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ จึงปรับหลักสูตรก่อนครบก าหนด และได้รับอนุมัติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ วันที่ 17 เดือน
มีนาคม  พ.ศ. 2559 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ปีการศึกษา 2558 มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 73 รายวิชา โดยภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาทั้งสิ้น 37 รายวิชา และภาคเรียนที่ 
2 มีรายวิชาทั้งสิ้น 36 รายวิชา ซึ่งทุกรายวิชามี มคอ. 3 และ มอค. 4 ครบถ้วนก่อนเปิดการเรียนการสอน และจัดท า  มคอ. 5 และ มคอ. 6 
หลังเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน  มคอ. 7 หลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา 



| หมวดที่ 2 อาจารย์ 
- ก าหนดแผนอัตราก าลัง การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาตนเอง 
- การสรรหาอาจารย์พิเศษ ในรายวิชาที่ต้องการ  
- เสนอต่อที่ประชุมโปรแกรม และเสนอต่อคณะ และมหาวิทยาลัย 

- ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปี 64/1 คน 
- พนักงานมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างศึกษาต่อปริญญาเอก4 คน 
- เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน และอยู่ระหว่างการเสนอ 2 คน 
- อบรม สัมมนา ประชุม ศึกษาดูงาน ในรอบปี คนละ 1 ครั้ง 

- ผศ.ดร.วิชระ เกษียณอายุราชการ ปี 64 
- ผศ.บุญล้อม เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในปี 59 /อ.ปาริชาต อยู่ระหว่างเสนอขอ 
- คาดว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2560, 2561, 2562 ตามล าดับ 

- เสนอผู้สู้ต าแหน่งทางวิชาการ และเกณฑ์ใหม่ 

- เสนอแนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 

- เสนอแหล่งทุนงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

ตัวชี้วัด 4.2 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 



ตัวชี้วัด 4.3 คุณภาพอาจารย์ | หมวดที่ 2 อาจารย์ 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานทางวิชาการ แหล่งตีพิมพ ์ น้ าหนัก 

ยุทธนา พันธ์มี ผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนว 4 C’s เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครู
คณิตศาสตร์ สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วารสารวิชาการและวิจัย
สังคมศาสตร์ ปี ที่ 11 ฉบับที่ 
31 มกราคม - เมษายน 2559 

0.40 

บุญล้อม ด้วงวิเศษ การศึกษาแบบเรียนรวม เสนอต าแหน่งทางวิชาการ  1.00 

        อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชา 
และความถนัดโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดังนี้  
 1. ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  20 (1 ท่านจาก  5 ท่าน) 
 2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  40 (2 ท่านจาก 5 ท่าน) 
         3. มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ตัวชี้วัด 4.4 ผลที่เกิดกับอาจารย์ | หมวดที่ 2 อาจารย์ 

   อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ได้รับการพัฒนาตามสาขาวิชา 
และความถนัดโดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  ร่วมทั้งพิจารณาอัตราก าลังอาจารย์
ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญตาม
หลักสูตร และมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต  

                     โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้ 1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ร้อยละ 100   
                                                2. ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพรวม   

                                                                   (x   = 4.24 อยู่ในระดับ มาก) 

แหล่งข้อมูลประเมินออนไลน์ : http://elementeary.kpru.ac.th 



ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา | หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

- ความต้องการของตลาดแรงงาน / สัดส่วนอาจารย์และนักศึกษา/คุณสมบัติ
ของผู้สมัครเข้าเรียนตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ  
- ก าหนดแผนและการรับสมัคร วิธีคัดเลือก ต่อคณะและน าเสนอมหาวิทยาลัย 

- จากการรับนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีผู้สมัครทั้งสิ้น    
  จ านวน  243 คน 
- ผ่านเกณฑ์การสมัคร รอบโควต้าและรอบท่ัวไป จ านวน 60 คน 
  

- การก าหนดสัดส่วนคะแนน การสัมภาษณ์ และมีการปรับสัดส่วนคะแนนจาก 
GPA,   O-NET และ PAT5 ให้มีความเหมาะสม 
- ในปีการศึกษาถัดไป เห็นสมควรต้องมีการก าหนดคะแนน  GPA, O-NET ด้าน
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ให้สอดรับกับหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะด้านภาษาองักฤษ  

- ประชุมโปรแกรมวิชาเพ่ือสรุปร่วมกันเสนอต่อคณะ และมหาวิทยาลัย 



ตัวบ่งชี้ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา | หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
กิจกรรมโครงการ
ส่งเสริมทักษะวิชาการวิชาชพี 

ปีงบประมาณ  2559 



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย] 

พิธีไหว้ครู 

ชุมนุมนารักษ์ศิลปะการแสดง 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [จิตอาสา และบริการวิชาการ] 

อาสาพัฒนา 

ค่ายวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [การแข่งขันวิชาการ วิชาชีพ] 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [เสริมทักษะวิชาชีพ] 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ศึกษาดูงาน 

อบรมลูกเสือ BTC 

/กีฬาสีภายในโปรแกรม 



การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา [เสริมทักษะวิชาการ] 

 อบรมศิลปะกับครูมืออาชีพ 

 อบรมภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

อบรมเทคโนโลยีการศึกษา 

กับการจัดการเรียนการสอน 

การแสดงกิจกรรมชุมนุมรักษ์ 

ศิลปะการแสดง 



ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา | หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ตั้งแต่ปีการศึกษา  2555 - 2559  มี    
นักศึกจ านวน 5 ชั้นปี จ านวน 385 คน 
และมีนักศึกษาออกกลางคัน ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2555-2559 จ านวน 9 คน  
จึงท าให้ยอดอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ในปัจจุบัน คือ จ านวน 385 – 9 = 376 
คน คิดเป็นอัตราการคงอยู่ร้อยละ 97.60 

ชั้นปีที่ 5 จากปี 2555 ถึง 2559 ออก 3 คน สาเหตุ
เนื่องจากมีรายชื่อรายงานตัวแต่ไม่ได้มาเรียนจริง / 
สภาพปัญหาด้านการเงิน 
ชั้นปีที่ 4 จากปี 2556 ถึง 2559 ออก 5 คน สาเหตุจาก
สภาพปัญหาด้านเงิน  และออกไปเรียนสาขาวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 2 จากปี 2558 ถึง 2559 ออก 1 คน สาเหตุ
เนื่องจากเปลี่ยนไปเรียนสายวิชาชีพอื่น 



| หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
ที่ ประเด็นที่ 3  ความพึงพอใจและผลการจัดการขอร้องเรียนของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ด้านเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก 4.3 มาก 

2 ด้านกระบวนการรับนักศึกษา 4.3 มาก 

3 ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา 3.7 มาก 

4 ด้านการควบคุม ดูแลการให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่นักศึกษา 4.7 มากที่สุด 

5 ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.3 ปานกลาง 

6 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร 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 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.7 มากที่สุด 

12 ด้านการให้บริการ 4.3 มาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวม 4.28 มาก 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 



แผนภูมิแสดงระดับผลการเรยีนนักศึกษาชัน้ปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2558 (ร้อยละ) 
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| หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 



องค์ 
ประกอบที ่

จ านวนตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนนเฉลีย่ของทุกตัวบ่งชี ้

ในองค์ประกอบที่ 2-6 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ป.ตรี 4 บัณฑิต 12 ผ่าน   ผ่าน 
2 2 - -       
3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 3 3.81 - - 3.81 ระดับคุณภาพดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2     
คะแนนเฉลี่ย 3.21 3.75   3.40 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 
 

ระดับคุณภาพด ี
 

ระดับคุณภาพด ี
      

| สรุปผลการประเมินตนเอง 



Thank You 
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