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หมวดที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตรการประถมศึกษา 25551411100086 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตารางท่ี 1 แสดงรายชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

มคอ.2 ปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 2557 

คุณวุฒิ-วิชาเอก 
 

ปีท่ีจบ
การศึกษา 

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

2551 
2532 

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

2553 
2548 

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

2554 
2541 

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

2552 
2545 

นายยุทธนา พันธ์ม ี นางเรขา อรัญวงศ์ ค.ด. หลักสูตรและการสอนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2537 
2524 

 

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

อาจารย์ผู้สอน (เพิ่มเติม) 
กลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาเอก 

1. รศ.มัย ตะติยะ   
2. ผศ.มล.ปัทมาวดี สิงหจารุ 
3. ผศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา 
4. อ.ภัทรชัย  เพชรแกมทอง 
5. อ.ศศิกัญชนา บุญนาค 
6. อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด 
7. อ.อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ า 
8. อ.ภัทรชัย เพชรแกมทอง 
9. อ.ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร 
10. อ.อมรา  ทองใส 
11. อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
12. อ.ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
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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 

 
กลุ่มอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู 

1. ผศ.ธีระ  ภักด ี
2. ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล 
3. อ.วชิระ  พิมพ์ทอง 
4. ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 
5. อ.บุญส่ง บ ารุงสุข 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

องค์ประกอบที่  1  การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ฯ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร       หลักสูตรการประถมศึกษามีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 

ท่าน โดยอาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้มีรายชื่อประจ าหลักสูตรการ
ประถมศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว และปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 
2557 และไม่มีการลาศึกษาต่อหรือเกษียณราชการ มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้   

1. ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 
2. ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ ์
3. อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 
4. อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี 
5. อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช 

 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หลักสูตรการประถมศึกษามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 
ท่าน แต่ละท่านมีคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์ คุรุสภาก าหนดคือต้องมี
วุฒิการศึกษาที่ตรงสาขาวิชาในหลักสูตร หรือมีความสัมพันธ์โดย
พิจารณาจากตารางที่ 1 มีอาจารย์คุณวุฒิตรงตามหลักสูตร 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.ดร.เรขา อรัญวงศ์ ค.ด.หลักสูตรและการสอน  
ค.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์   

  

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

  

อาจารย์ศิริโสภา  แสนบญุเวช Msc.Mass Communication 
ศศ.บ. (การประถมศึกษา) 

  

 

11. การปรั บปรุ งหลั กสู ต ร ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

      หลักสูตรการประถมศึกษา เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนเมื่อปี
การศึกษา 2555 จึงยังไม่ครบรอบในการปรับปรุงหลักสูตร 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 
 

      หลักสูตรมีการจัดประชุมเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 จ านวน 
13 ครั้ง  
       ประชุมครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 
พฤษภาคม 2557 มีผู้เข้าประชุม จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
สาระการประชุมดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ข้อที่ 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน 
การด าเนินงานหลักสูตร 

  - ชี้แจงคณาจารย์เรื่องรายวิชาที่สอนในภาคเรียน1/2557 
ให้สอดคล้องกับความช านาญ  
          - แจ้งคณาจารย์เรื่องการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน 
      - แจ้งคณาจารย์ให้ด าเนินการท า มคอ.3 ในรายวิชาภาค
เรียนที่ 1/2557   
      - เตรียมแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนักศึกษาปีที่ 1 
      - ทบทวนความซ้ าซ้อนของรายวิชา 
      - ทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาว่าเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอย่างไร 
      - สอบถามเรื่องความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการ
เรียนรู้  
          ประชุมครั้งที่ 2 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - การเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพปีการศึกษา 
2556  
         - การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งบประมาณ และ
โครงการพิเศษ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่ทุกคนรับผิดชอบ 
         ประชุมครั้งที่ 3 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - สรุปปรับปรุงจากผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
ภายนอก ปีการศึกษา 2556 สู่การปฏิบัติ 2557 
 
        ประชุมครั้งที่ 4 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 15 สิงหาคม 2557 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - การแบ่งภาระหน้าที่ของอาจารย์ในการเป็นที่ปรึกษาชุมมุม 
โดยเฉพาะชุมนุมนาฏศิลป์  
         - ให้อาจารย์กระตุ้นนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมาของมหาวทิยา
ลัย 
        ประชุมครั้งที่ 5 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 25 กันยายน 2557 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
         - ทบทวนการจัดท ากิจกรรม/โครงการรายปี  
         - แจ้งผลการด าเนินกิจกรรมวันไหว้ครูโปรแกรมวิชา 
         ประชุมครั้งที่ 6 ระหว่างภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - จัดสรรงบประมาณโครงการและกิจกรรมและก าหนดวันจัด
กิจกรรม 
        - การจัดสรรงบประมาณวัสดุฝึกของแต่ละรายวิชา 
        - ติดตามการจัดกิจรรมโครงการรายไตรมาสที่ยังไม่ได้
ด าเนินการและใกล้ที่จะต้องด าเนินการ 
        - ทบทวนติดตาม มคอ.3 ส าหรับเตรียมการเปิดเทอม 2 และ
การส่งผลการเรียน 
        ประชุมครั้งที่ 7 ระหว่างภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
สาระการประชุมดังนี้ 
         - แจ้งวันส าคัญของโปรแกรมวิชา  วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็น
วันประถมศึกษาแห่งชาติ 
         - เตรียมความพร้อมการศึกษาดูงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ 
จังหวัดลพบุรีและ เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 17-19 ธ.ค. 2557 
        ประชุมครั้งที่ 8 ระหว่างภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - สรุปผลการไปศึกษาดูงาน และวันประถมศึกษาแห่งชาติ 
         - แจ้งก าหนดการจัดนิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชร วิชาการ 
ครั้ง 11 และข้อทราบความคิดเห็นอาจารย์ประจ าโปรแกรมเกี่ยวกับ
กิจกรรม 
        ประชุมครั้งที่ 9 ระหว่างภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 16 มกราคม 2558 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - เตรียมจัดกบูทกิจกรรมราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ และ
จัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรม และภาระงานของอาจารย์ 
 
       ประชุมครั้งที่ 10 ระหว่างภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
วันที่  2558 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระการประชุม
ดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
         -  การแสดงของชุมนุมนาฎศิลป์ร่วมส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ไปร่วมพิธีเปิดงานนบพระเล่นเพลงกับจังหวัด ในงาน
ประจ าปี 2558         
       ประชุมครั้งที่ 11 ระหว่างภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
วันที่ 18 เมษายน 2558 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระ
การประชุมดังนี้ 
         - จัดสรรงบประมาณโครงการและผู้รับผิดชอบ ก าหนดวันจัด
กิจกรรมในปีการศึกษาใหม ่
         - จัดสรรงบประมาณภายในโปรแกรมและวัสดุฝึกรายวิชา 
         - ติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรมโครงการที่ด าเนินการไป
แล้วและท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 
      ประชุมครั้งที่ 12  ระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
และก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 2 พฤษภาคม 
2558  จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระการประชุมดังนี้   
        - ติดตามการจัดท า มคอ.5  และจัดท า มคอ. 7 ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 
        - ทบทวนติดตามการด าเนินงานโครงการและกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ และการเลื่อนกิจกรรมโครงการตามไตรมาส 
         - สรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมและโครงการ  
       ประชุมครั้งที่ 13 ทบทวนร่างการจัดท ารายงาน มคอ. 7 วันที่ 
6-7 มิถุนายน 2558 จ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 สาระการ
ประชุมดังนี้ 
         - การจัดผู้สอนรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
และเตรียมการประเมินระดับหลักสูตร 
 

ตัวบ่งช้ีข้อที่ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

        หลักสูตรการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ปี พ.ศ. 2555 โดยผ่านการรับทราบจาก สกอ. เมื่อ
วันที่  22 มกราคม 2556    มีมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน ตาม
กรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 

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

        ในการศึกษา 2557 มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
56 รายวิชา โดยภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาทั้งสิ้น 29 รายวิชา และภาค
เรียนที่ 2 มีรายวิชาทั้งสิ้น 27 รายวิชา ซึ่งทุกรายวิชามี มคอ. 3 และ 
มอค.4 ครบถ้วนก่อนเปิดการเรียนการสอน แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ 
1 วันที่ 11 สิงหาคม 2557 และภาคเรียนที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 
2557 

ตัวบ่งชี้ข้อที่ 4 จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา และรายงานผล

        ในการศึกษา 2557 มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 
56 รายวิชา โดยภาคเรียนที่ 1 มีรายวิชาทั้งสิ้น 29 รายวิชา และภาค
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

เรียนที่ 2 มีรายวิชาทั้งสิ้น 27 รายวิชา ซึ่งทุกรายวิชาได้จัดท า มคอ. 
5 ครบถ้วน หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 
และภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 

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

      หลักสู ตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการจัดประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือมอบหมายงานการจัดท าโครงร่าง 
มคอ.7 และด าเนินการแล้วเสร็จ โดยส่งให้คณบดีลงนามในวันที่  16 
กรกฎาคม 2558 
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หมวดที ่2 
อาจารย์ 

 

องค์ประกอบที่  4  อาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนา 
อาจารย์ 
 

หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีระบบและกลไกการ
รับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยร่วมกับคณะ และ
มหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการ PDCA ดังนี้      
P (Plan)  
  1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      - ส ารวจข้อมูลอาจารย์ในด้านอายุ ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ภาระ
งานที่รับผิดชอบ การเกษียณอายุราชการ  
      - จัดท าสรุปข้อมูลน าเสนอคณะ 
              - รว่มกับคณะในการจัดท าแผนด้านอัตราก าลังของ
หลักสูตร 
  2. ระบบการรับอาจารย์ให้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ 
     - ร่วมกันประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ที่เหมาะสมกับหลักสูตร 
     - น าเสนอข้อมูลต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท า
ประกาศรับสมัครอาจารย์ 
     - มหาวิทยาด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ 
     - มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบภาค ก. และหลักสูตรมี
ส่วนร่วมในการสอบภาค ข. โดยการออกข้อสอบ 
     - ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุแต่งตั้ง 
     - หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในการ
ปฐมนิเทศในการปฏิบัติหน้าที่ 
  3. ระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
      - หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยในการเสนอ
ความคิดเห็นการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยการให้ทุนสนับสนุนและกระบวนการให้ความรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
     - มหาวิทยาลัยออกประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุน
สนับสนุน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
    - มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์การต่อสัญญา
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยต้องมีผลงานทางวิชาการในการต่อ
สัญญาระยะที่ 3 และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  
   - อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอรับทุนสนับสนุน 
   - อาจารย์ผู้รับทุน รายงานผลการด าเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัย 
        4. การพัฒนาอาจารย์วิชาการด้านอ่ืนๆ อบรม สัมมนา 
ประชุม ศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง 
     
D (Do) 
   หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษามีการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกโดยมีขั้นตอนด าเนินงานดังนี้   
   1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน มี
อายุสูงสุด 59 ปี มีต าแหน่งทางวิชาการ 2 ท่าน คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 2 ท่าน ปริญญาโท 3 ท่าน ปี 2558 จะมีอาจารย์
เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน และปี 2564 จะมีอาจารย์เกษียณอายุ
ราชการ 1 ท่าน จ าเป็นต้องมีอาจารย์เพ่ิมเติม  ซึ่งหลักสูตรจัด
ด าเนินจัดท าหนังสือถึงคณะและมหาวิทยาลัยเ พ่ือวางแผน
อัตราก าลังในล าดับต่อไป 
  2. ระบบการรับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ หลักสูตรจ าเป็นต้องมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ และมี
ต าแหน่งทางวิชาการเข้ามาประจ าหลักสูตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่หลักสูตร โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม  จึงจะ
น าเสนอมหาวิทยาลัยในการจ้างเป็นอาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง
ต่อไปหลังเกษียณอายุราชการ  
  3. ระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ คณาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ท่าน 
คือ นายยุทธนา พันธ์มี นางสาวศิริโสภา  แสนบุญเวช และนางสาว
ปาริชาต  เตชะ  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
C(check) 
       หลักสูตรการประถมศึกษา มีการด าเนินงานเพ่ือตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมและทบทวนผลการ
ด าเนินงาน พบว่า  
  1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน มีอัตราก าลังเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ไม่มีบุคคลใดลาออก หรือลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
 2. ระบบการรับอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรได้มีการรับ ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ์ 
เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ และ
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 3. ระบบการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวน 2 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อีก 2 ท่านที่สามารถขอผลงานทางวิชาการได้ในอีก 2 ปี
ข้างหน้า หรือในปีการศึกษา 2560 และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อเป็น
ระยะเวลา 3 ปี 1 ท่าน 2 ปี 1 ท่าน และ 1 ปี 1 ท่าน โดยเป็น
การศึกษาต่อบางเวลา (เสาร์-อาทิตย์) คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาใน
ปี 2560, 2561, 2562 ตามล าดับ 
  4. ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าเพ่ือกระตุ้นการมี
ต าแหน่งทางวิชาการ และมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจ าเป็นจ าต้อง
ให้ทุนสนับสนุนมากข้ึนกว่าเดิม 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์  
 

          หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการก าหนดให้
คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้พัฒนาตนเองตามสาขาวิชาชีพของ
ตนเอง และความถนัดโดยใช้งบประมาณจัดสรรจากคณะ และ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาโดยมีรายละเอียดการ
พัฒนาคิดเป็นร้อยละดังประเด็นต่อไปนี้ 
        1. ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  40 (2 ท่านจาก  
5 ท่าน) 
        2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  40 (2 ท่านจาก 
5 ท่าน) 
        3. มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ ชื่อเร่ือง แหล่งตีพิมพ ์ น้ าหนัก 
ผศ.ดร.วชิระ 
วิชชุวรนันท ์

การพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงเหตุและผล
ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู 

วารสารพิกุล ปี
ที่ 12 ฉบับที่ 1 
ม.ค.-มิ.ย. 2557 

0.40 

 2. การพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงเหตุและ
ผลของนักศึกษา
วิชาชีพคร ูโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์ 

วารสารพิกุล ปี
ที่ 12 ฉบับที่ 1 
ม.ค.-มิ.ย. 2557 

0.20 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
 

          หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการด าเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ด้วยการวางแผนลงทุนด้านงบประมาณ
ร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ร่วมทั้งพิจารณาอัตราก าลังอาจารย์
ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร ที่มีความรู้และ
ความเชี่ยวชาญตามหลักสูตร และมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่
เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต โดยมีผลการด าเนินงานดังนี้   

  1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ร้อยละ 100   
  2. ความพึงพอใจของอาจารย์โดยภาพรวม  (x̅ = 4.24 

อยู่ในระดับ มาก) 
แหล่งข้อมูล : http://elementeary.kpru.ac.th 
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หมวดที ่3  
นักศึกษาและบัณฑิต 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557  

 

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  
หมายเหตุ  นักศึกษาก าแพงเพชร / นักศึกษาแม่สอด 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาด้านการเงิน     จ านวน   16  คน 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาด้านผลการเรียน จ านวน    4  คน 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาด้านครอบครัว จ านวน     1  คน 
   รวมจ านวนที่ออกระหว่างเรียน   จ านวน    21 คน 
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องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา  
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  3.1 การรับ
นักศึกษา 
 

ประเด็นที่ 1 การรับนักศึกษา 
Plan (P)  การรับนักศึกษา 
        1. การวางแผนการด าเนินงาน 
        1.1 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา โดย
พิจารณาจากประเด็น  

   - ความต้องการของตลาดแรงงาน ความพร้อมของอาจารย์ผู้สอน  
   - สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา  
   - คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน ตาม มคอ.1 และ มคอ.2 และสภาวิชาชีพ  

         1.2 หลักสูตรน าเสนอแผนรับ เกณฑ์การรับสมัคร จ านวนรับสมัคร วิธีคัดเลือก 
แผนรับนักศึกษา ต่อคณะ เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัย 
         1.3 รวบรวมแผนรับนักศึกษาน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
        2. การปฏิบัติงาน /การจัดการความรู้ Knowledge management 
             2.1 จัดท าประกาศการรับนักศึกษาตามแผนการรับที่ได้รับการเห็นชอบ 
             2.2 ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตามประกาศ การรับสมัคร 
             2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกนักศึกษา 
             2.4 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร 
             2.5 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก 
             2.6ด าเนินการคัดเลือก 
             2.7 แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินผลการคัดเลือก 
             2.8 น าผลการคัดเลือกเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินผล  
             2.9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
           3. การประเมินการตรวจสอบคุณภาพ 
           อาจารย์ประจ าหลักสูตรทบทวน จ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวกับแผนรับ
นักศึกษา เพ่ือวิเคราะห์สาเหตุ ปัจจัยที่เกิดผลต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

4. การปรับแก้ไขการด าเนินงาน 
หลักสูตรการประถมศึกษาเสนอข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลมา

พิจารณาเพ่ือด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาในประเด็นต่าง ๆ 
 
Do (D)  ผลการด าเนินงาน 

        จากกระบวนงานดังกล่าวข้างต้นโปรแกรมวิชาได้ด าเนินการแล้วพบว่า 
การรับนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งในด้านจ านวนและคุณสมบัติ โดยมี
ผู้สมัครทั้งสิ้น จ านวน 328  คน และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา จ านวน 92 คน จากแผนการรับทั้งสิ้น จ านวน 80 คน คิดเป็นสัดส่วนการ
รับ 1 : 3.56 แหล่งอ้างอิงตรวจสอบจ านวนนักศึกษาออนไลน์ โดยตรวจสอบได้จากลิงค ์
http://202.29.15.24/registrar/index.php?act=1 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 
Check(C) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา 

    จากการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรพบว่า กระบวนการรับนักศึกษา
ยังต้องปรับปรุงในด้านหลักเกณฑ์การคัดเลือก โดยการก าหนดสัดส่วนคะแนน การ
สัมภาษณ์ให้มากขึ้น และมีการปรับสัดส่วนคะแนนจาก GPA, O-NET และ PAT5 ให้มี
ความเหมาะสม ทั้งนี้ในปีการศึกษาถัดไป เห็นสมควรต้องมีการก าหนดคะแนน  GPA, 
O-NET ด้านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม เพ่ือให้สอดรับกับการจัดการเรียนการสอนที่
โปรแกรมวิชาเน้นสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ  

 
Action (A) การปรับแก้ไขการด าเนินงาน     

     หลักสูตรการประถมศึกษาน าเสนอข้อคิดเห็นแนวทางการปรับปรุง
ดังกล่าวต่อคณะและมหาวิทยาลัยฯ 
 

 ประเด็นที่ 2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
        เนื่องจากนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
จึงไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ด าเนินการ
หลักด้านพัฒนานักศึกษาด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในช่วงปฐมนิเทศ
นกัศึกษาใหม ่  
 

ตัวบ่งชี ้3.2 การ
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
 

ประเด็นที่ 1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี 
Plan (P) การวางแผนการด าเนินงาน 

1. การวางแผนการด าเนินงาน  
    1.1 ประชุมกรรมการประจ าหลักสูตรการประถมศึกษาเสนอแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2557   
             1.2 ก าหนดบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาท้ังในด้านวิชาการและการแนะ
แนวอ่ืนๆ 
     1.3 วางแผนจัดท าคู่มือประกอบการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คู่มือนักศักษา 
      1.4 ปฏิทินการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
        1.5 ก าหนดช่องทางการให้ค าปรึกษาเว็บไซต์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไลน์
กลุ่ม  โทรศัพท์ 

2. การปฏิบัติงาน  / การจัดการความรู้ Knowledge management 
      อาจารย์ที่ปรึกษาน ากลับมาปฏิบัติใช้ในระดับหลักสูตร  ด้านการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ  และแนะแนวแก่นักศึกษา   
  3. การประเมินการตรวจสอบคุณภาพ 
      3.1 การประเมินผลโดยนักศึกษาเกี่ยวกับการให้บริการด้านการให้
ค าปรึกษาและการแนะแนวแก่นักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
    3.2 การประชุมเพ่ือก ากับติดตามการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  และแนะ
แนวแก่นักศึกษา 

  4. การปรับแก้ไขการด าเนินงาน 
              หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ได้จากการให้ค าปรึกษา 
ฯ  และข้อเสนอแนะ  เพ่ือน าผลประเมินมาปรับปรุง  แก้ไข  และพัฒนาระบบให้
ค าปรึกษาและการแนะแนวแก่นักศึกษา 
 
Do (D)  การปฏิบัติงาน   
   จากการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้น พบว่า หลักสูตร
การประถมศึกษาได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557 
ได้แก่ อาจารย์  ศิริโสภา แสนบุญเวช และอาจารย์ศศิกัญชนา บุญนาค  โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ด าเนินงาน และแจกคู่มือประจ าตัวนักศึกษา เพ่ืออธิบายแนวทางการศึกษา
ตลอดระยะเวลา 5 ปี จากการด าเนินงานพบปัญหาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษา
ช่วยเหลือ คือ 1)ปัญหาด้านการเงิน จึงก าหนดให้นักศึกษาท าเรื่องยื่นกู้ต่อกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และแนะน าแหล่งทุนด้านอ่ืนๆต่อนักศึกษา จ านวน 3 ราย 2)ปัญหา
ด้านภาษาต่างประเทศ ก าหนดให้มีกิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษา จ านวน 2 ราย 3)
ปัญหาด้านสุขภาพ อาจารย์ปรึกษากับผู้ปกครองหาแนวทางร่วมกันคือให้นักศึกษาพัก
การเรียน จ านวน 2 ราย  
 
Check  (C)  การประเมิน การตรวจสอบคุณภาพ 
          จากการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร โดยมีการประเมิน
กระบวนการดังกล่าว พบว่า การด าเนินงานตามกระบวนการมีปัญหาในการพบ
นักศึกษาไม่สามารถก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้เนื่องจากอาจารย์และนักศึกษามี
ภารกิจมาก 
 
Action (A)  การปรับแก้ไขการด าเนินงาน   
          หลักสูตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นที่ได้จากการให้ค าปรึกษาฯ 
ของอาจารย์แต่ละท่านสรุปว่า จากปัญหาการด าเนินงานตามกระบวนงานดังกล่าวไม่
สามารถก าหนดเป็นตารางพบนักศึกษาเป็นวันเวลาที่แน่นอนได้ ทั้งนี้กระบวนการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ จึงต้องประยุกต์และบูรณาการในการเรียนการสอนตามรายวิชา
ที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังต้องมีช่องทางการให้ค าปรึกษาผ่านช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยก าหนดเฉพาะกลุ่มนักศึกษาแต่ละหมู่เรียน 
 

 ประเด็นที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
Plan (P)   การวางแผนการด าเนินงาน 
  1. การวางแผนการด าเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
  หลักสูตรการประถมศึกษามีการจัดประชุมวางแผนการน าไปบูรณาการการ
เรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
    1.1 หลักสูตรจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรส าหรับโครงการ แผนงานที่
ส่งเสริมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    1.2 คณะ / หลักสูตรส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม โดยส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้สามารถบูรณาการการสอน
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 
             - Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) : ทุกวิชา 
             - Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) : 
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
             -  Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) : รายวิชาอาเซียนศึกษา 
             -  Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า)  : ทุกวิชา 
             -  Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้าน
การสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) : รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา และรายวิชาการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
             -  Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) : รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา  
             -  Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
: รายวิชาการจัดการเรียนรู้ 
            1.3 หลักสูตร/อาจารย์จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการเพ่ือเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรโดย
ทบทวนและจัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6, 
    1.4 หลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  กิจกรรมนันทนาการ  กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมที่พัฒนา civic engagement 
    1.5 สนับสนุนทุนการศึกษา 
       2. การปฏิบัติงาน / การจัดการความรู้ Knowledge management 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามแผนงานที่
วางไว้ 
      
         3. การประเมินการตรวจสอบคุณภาพ 
 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสู่การจัดการ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
เรียนการสอน วันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภักก าแพงเพชร 
          4. การปรับแก้ไขการด าเนินงาน  / การจัดการความรู้ Knowledge 
management 
  1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 
  2. จัดท าแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร 
  3. เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 
  4. หลักสูตร/อาจารย์น าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้ 
  5. เทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในกลุ่มสถาบันเดียวกันที่เหมาะสม 
 
Do (D) การปฏิบัติงาน 
  จากการด าเนินพัฒนานักศึกษาเพ่ือส่งเสริมคุณลักษนักศักษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา มีกิจกรรมแยกเป็นรายด้านโดยสรุปดังนี้ 
      1. โครงการพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาสู่สากล   
        - ค่ายการประถมศึกษาอาสาพฒันา ชั้นปทีี่ 2  วันที ่28-29 พ.ย. 2557 
        - ศึกษาดูงาน ชัน้ปีที่ 3  วันที่ 17-19 ธ.ค. 2557 
        - ทักษะการพิมพ์ดีด ชั้นปีที่ 1 วันที ่12-16 ม.ค. 2558 
        - อบรมศิลปะประดิษฐ์ส าหรับครู  ชั้นปทีี่ 1 วันที ่22 มี.ค. 2558 
        - เทคนิคการพูด/พิธีการ ชั้นปทีี่ 2 วันที ่22 มี.ค. 2558 
        - สานสัมพันธน์้องพี่ ทุกชั้นปี วันที ่29 เม.ย. 2558 
        2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
   กิจกรรมท าบุญและบ าเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ 
เนื่องในวัน “การประถมศึกษาแห่งชาติ” วันที่ 25 พ.ย. 2557 
  กิจกรรมไหว้ครูนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษาวันที่ 5 กันยายน 2557 
  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ วอล์คแรลลี่การประถมศึกษา ครั้งที่ 1 อุทยาน
แห่งชาติน้ าตกคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 
 กิจกรรม "big cleaning day" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร วันที่ 3 ธ.ค. 57 
 3. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
  กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป์การประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมการแสดงงาน “ราช
ภัฏก าแพงเพชร วิชาการ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 
           กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงาน  
"วัฒนธรรมสัมพันธ์ 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในวโรกาศฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
   กิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีนบพระเล่นเพลง ประจ าปี 2558 
ณ บริเวณลานโพธิ์ หน้าอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 
2558  
 4. กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพครู 
  จัดนิทรรศการวิชาการในบูทโปรแกรมวิชาเนื่องในงาน “ราชภัฏก าแพงเพชร 
วิชาการ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 
  กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษา เป็นกิจกรรม
อบรมเสริมทักษะและจัดทดสอบเพ่ือวัดความรู้และทักษะ(การจับจีบผ้าในพิธีต่างๆ) 
ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย. 57 ณ อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ 
   
Check (C) การประเมิน การตรวจสอบคุณภาพ 
  จากการประเมินการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวพบว่า การพัฒนา
นักศึกษาด้วยกระบวนการบูรณาการในรายวิชาต่างๆยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่าง
สมบูรณ์  และมีบางเรื่องยังไม่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ -Life Skill and Career Skill  
 
Action (A) การปรับแก้ไขการด าเนินงาน   
  จากการด าเนินงานตามกระบวนการข้างต้น ทางหลักสูตรการประถมศึกษาให้
อาจารย์ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3) ในรายวิชาดังต่อไปนี้ ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูประถมศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้บูรณาการโดยเน้นเรื่อง-Life Skill and Career Skill สอดแทรกในรายวิชา
เพ่ิมเติม 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้3.3 ผลที่เกิด
กับนักศึกษา  
 

ประเด็นที่ 1 การคงอยู่ของนักศึกษา 
           จากการด าเนินงานของหลักสูตรการประถมศึกษา ตลอดระยะเวลาที่เปิด
หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกจ านวน 3 ชั้นปี และมีนักศึกษายอดรวม 286 
คน มีนักศึกษาออกกลางคัน 25 คนจากแรกเข้าโดยมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษา 286 – 
25 = 265 เป็นอัตราการคงอยู่ร้อยละ 92.6 
 

ท่ี 2555 2556 2557 2558 2559 
4 96 90 87 87  
3 - 98 86 86  
2 - -  92 92  
1 - - - 70  

รวม   96 188 265 335   

 ประเด็นที่ 2 การส าเร็จการศกึษา  
 ยังไมม่ีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นที่ 3  ความพึงพอใจและผลการจัดการขอร้องเรียนของนักศึกษา 

            จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปรากฏผลดังต่อไปนี้ 
ที่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ด้านเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก       3.98  มาก 
2 ด้านกระบวนการรับนักศึกษา       3.42  ปานกลาง 
3 ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา       3.83  มาก 
4 ด้านการควบคุม ดแูลการให้ค าปรกึษา และแนะแนวแก่นักศึกษา       3.96  มาก 
5 ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
      4.00  มาก 

6 ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร       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 

 
แหล่งข้อมูล : http://elementary.kpru.ac.th 
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องค์ประกอบที่  2  บัณฑติ  

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 2557 มี
ผลสัมฤทธิ์ต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของนักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปี และทั้ง 2 
ภาคเรียน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน 5711213 ชั้นปีที่ 1 (ก าแพงเพชร) 
 

หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I ขส W 

ภาคเรียนที ่1/2557 
5711213 1631001 สารสนเทศเพื่อการศกึษาและการ

ค้นคว้า 
47 10 15 16 2    4    

5711213 1001001 ภาษาไทยส าหรับครู 47 25 17 1     3 1   
5711213 1551001 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 47 1 1 3 10 11 14 2 5    
5711213 2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 47 13 12 10 8   1 3 47 13 12 
5711213 1031101 เทคโนโลยีส าหรับคร1ู 47 7 3 13 21    3    
5711213 1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู 47 18 12 6 4 2 1  4    
5711213 1263302 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้นส าหรับครู

ประถมศกึษา 
44 23 14 6     1  

  

5711213 1261101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 47 5 20 15  3   4    
5711213 1550001 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 47 P43     F4 
ภาคเรียนที ่2/2557 
5711213 1033102 เทคโนโลยีส าหรับคร ู2 43 37 5 1         
5711213 1521001 พุทธศาสน ์ 43 2 6 16 16 3       
5711213 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพือ่คุณภาพชวีิต 43 16 16 8 3        
5711213 1262605 กระบวนการจดัประสบการณก์าร

เรียนรูว้ิชาศิลปส าหรับครรูะถม
ศึกษา 

43 14 17 
         

5711213 1261201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา 43 2 4 11 4 9 11 2     
5711213 1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศกึษา 43 6 18 16 1        
5711213 1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 43 6 11 16 9        
5711213 2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 43 11 9 17 4        

 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน 5751203 ชั้นปีที่ 1 (แม่สอด) 
 

หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I  ขส W 

ภาคเรียนที ่1/2557 
5751203 1001001 ภาษาไทยส าหรับครู 42 3 5 18 12 2   2    
5751203 2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 42 9 14 15 2    2    
5751203 1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศกึษา 42 17 12 6 1 4   2    
5751203 1264306 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้นส าหรับคร ู 42  1 4 3 4 17 11 2    
5751203 1031101 เทคโนโลยีส าหรับคร1ู 40 29 11          
5751203 1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู 42 1 1 2 2 10 9 14 3    
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หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I  ขส W 

5751203 1631001 สารสนเทศเพื่อการศกึษาและการค้นคว้า 42 3 9 9 11 8   2    
5751203 1551001 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 42 5  7 10 10 6 2 2    
5751203 1551001 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 42 P 39 F 3 
ภาคเรียนที ่2/2557 
5751203 1261201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา 39 1 1 2 5 13 15 2     
5751203 1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 39 6 3 4 6 2 7 7  4   
5751203 1031102 เทคโนโลยีส าหรับคร2ู 39 9 10 16 4        

5751203 
1261101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 

39 21 9 5 3 
    

    

5751203 1161001 กีฬาและนนัทนาการเพือ่คุณภาพชวีิต 39 25 11 3         
5751203 2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก 39 9 7 12 6 5       
5751203 1521001 พุทธศาสน ์ 39  3 3 6 12 7 1     

ตารางท่ี 5 แสดงผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน 5611213 ชั้นปีที่ 2 (ก าแพงเพชร) 
 

หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I ขส W  

ภาคเรียนที ่1/2557 
5611213 1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ส าหรับครูประถมศึกษา 
46 5 8 25         

5611213 1263901 การประถมศกึษา 46 5 10 17 12 1   1    
5611213 1261202 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา 
46 10 16 9 5 4 1  1    

5611213 1550001 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 46 P45  F 1 

5611213 1263301 การพูดสือ่สารภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศกึษา 

46 5 18 13 9 1       

5611213 1012002 การจดัการค่ายวิชาการ 46 30 5 11         
5611213 1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศกึษา 46 16 7 8 7 5 2  1    
5611213 1264110 อาเซียนศึกษา 46 16 8 9         
5611213 1033102 เทคโนโลยีส าหรับคร ู2 46 20 7 18         
ภาคเรียนที ่2/2557 
5611213 1261102 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้วิชา

ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
45 16 16 10 

3        

5611213 1262502 พลศึกษาส าหรับครูประถมศกึษา 45 34 7 4         
5611213 1052001 จิตวิทยาส าหรับคร ู 45 21 16 6 2        
5611213 1262302 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้ 

วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศกึษา 
45 14 21 10         

5611213 1263103 การออกแบบและประดิษฐ์สื่อการศกึษา
ส าหรับเด็กประถมศึกษา 

45 39 5 1 
        

5611213 1262401 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศกึษา 45 12 8 11 10 4       
5611213 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 45 5 11 10 19        
5611213 1263102 การจดัการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการคิดส าหรับ 45 15 11 13 5   1     
5611213 1263302 ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้นส าหรับครูประถมศกึษา 45 21 14 5 3 1 1      
5611213 1550002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 45 P 45 
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ตารางท่ี 6 แสดงผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน 5651204 ชั้นปีที่ 2 (แม่สอด) 
 

หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I ขส W  

ภาคเรียนที ่1/2557 
5651204 1261202 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้

วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
41  1 6 10 14 10      

5651204 1264410 อาเซียนศึกษา 41  1 6 10 14 10      
5651204 1012002 การจดัการค่ายวิชาการ 41 17 11 9 4        
5651204 1263901 การประถมศกึษา 41 19 14 4 1 1 2      
5651204 1550001 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 41 P 40 F 1 
5651204 1033102 เทคโนโลยีส าหรับคร ู 41 12 29          
5651204 1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ส าหรับ 
41 10 10 21         

5651204 1263301 การพูดสือ่สารภาษาอังกฤษส าหรับคร ู 41 3 11 11 10 6       
5651204 1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการ

สื่อสาร 
41 7 3 4 11 7 3 6     

5651204 1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศกึษา 41 3 1 2 3 7 5 20     
ภาคเรียนที ่2/2557 
5651204 1262302 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศกึษา 
40 24 13 2 1 

      
 

5651204 1263103 การออกแบบและประดิษฐ์
สื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา 

40 24 9 3 4       
 

5651204 1052001 จิตวิทยาส าหรับคร ู 40 6 14 12 7 1       
5651204 1262401 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 40 4 10 8 10 6 2      
5651204 1262502 พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 40 11 13 16         
5651204 1550002 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 2 40            

 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน 5511217 ชั้นปีที่ 3 (ก าแพงเพชร) 

 

หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I  ขส W 

ภาคเรียนที ่1/2557 
5511217 1003001 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน1 43 43           
5511217 1262302 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศกึษา 
43 3 2 4 1 11 13 9 

    

5511217 1264034 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครู
ประถมศกึษา 

43 13 12 12 4 2       

5511217 1022001 การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตร 43 29 9 5         

5511217 1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศกึษา 43 8 11 10 10 3    1   

5511217 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 43 9 13 7 8 6       
5511217 1264106 การจดัท าหนังสือส าหรับเดก็ประถมศึกษา 43 31 9 2   1      

5511217 1051005 จิตวิทยาส าหรับคร ู 43 
 

6 11 10 12 4       

5511217 1043001 การวดัและประเมินผลการศกึษา 43 1 2 7 8 16 9      
ภาคเรียนที ่2/2557 
5511217 1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 42  7 15 20        
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หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I  ขส W 

5511217 1261202 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 

42 8 17 12 5    
    

5511217 1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศกึษา 

42 1 1 6 7 11 12 4 
    

5511217 1261102 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้
วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศกึษา 

42 19 19 4     
    

5511217 1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ส าหรับ 

42 15 10 7 10    
    

5511217 1262601 ดนตรแีละการขับร้องส าหรับครู
ประถมศกึษา 

42 15 27      
    

5511217 1550003 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 42 ผ่าน 42 คน 

 
    ตารางท่ี 8 แสดงผลการเรียนของนักศึกษาหมู่เรียน 5511218 ชั้นปีที่ 3 (ก าแพงเพชร) 

 

หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน
นักศึกษา 
ทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I ขส W  

ภาคเรียนที ่1/2557 
5511218 1003001 การฝกึปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน1 45 42 3          
5511218 1022001 การออกแบบและพัฒนาหลกัสูตร 45 26 9 10         

5511218 1541001V ทักษะการใช้ภาษาไทย 45 10 10 17 5 2 1      

5511218 1262302 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศกึษา 45 2 1 1 6 9 14 12 

    

5511218 1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศกึษา 45 8 13 10 5 9       

5511218 1264106 การจดัท าหนังสือส าหรับเดก็ประถมศึกษา 45 32 11 2         
5511218 1051005 จิตวิทยาส าหรับคร ู 45 15 8 13 9        
5511218 1264304 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครู

ประถมศกึษา 
45 16 7 13 6 2 1      

5511218 1043001 การวดัและประเมินผลการศกึษา 45 3 4 5 6 16 11      
ภาคเรียนที ่2/2557 
5511218 1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา 45  9 19 17        
5511218 1261102 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้วิชา

ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
45 24 19 2  

       

5511218 1263702 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้วิชาสุข
ศึกษาและพลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 

44 7 33 4  
       

5511218 1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับ 45            
5511218 1261202 กระบวนการจดัประสบการณก์ารเรียนรู้วิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา 
45 11 10 18 5 

1       

5511218 1262601 ดนตรแีละการขับร้องส าหรับครูประถมศกึษา 45 29 15 1         
5511218 1550003 เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 44 P 44 คน 
5511218 1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา 45 3 2 9 7 11 10 3     

 
 
องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
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  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลสาระของรายวิชาในหลักสูตรการประถมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้5.1 สาระ
รายวิชาในหลักสูตร 

ประเด็นที่ 1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
           เนื่องจากหลักสูตรการประถมศึกษาเริ่มเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 2555 จึงจะมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี 2559 โดยมีแนวทางในการปรับปรุง เชน่ การปรับปรุงเป็นหลักสูตร
คู่ขนาน การปรับปรุงหน่วยกิต จากข้อมูลที่ได้ด้วยการระดมความคิดจากกลุ่มครูพ่ีเลี้ยง 
ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ประจ าสาขาวิชา และนักศึกษา 
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ๆ 

Plan (P) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันวิเคราะห์การใช้หลักสูตร 
เพ่ือปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยมีกระบวนการ
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  

1. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อวิเคราะหส์าระกระบวนการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เปิดสอนหลังสิ้นสุดภาคเรียน 

2. คณะกรรมการประจ าหลักูตรด าเนินการประชุมและสรุปผลแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

3. ตรวจสอบผลการด าเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับวิชาชีพครูมากขึ้น โดยปรับปรุงสาระเนื้อหาและกิจกรรมใน 
มคอ3. 

4. น าเอกสารฉบับปรับปรุงแก้ไขเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป 
          DO (D) จากการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวข้างต้นโดยการประชุม
คณะกรรมการพบว่าคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพบว่า มีรายวิชาที่ต้องปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ทันสมัย จ านวน 3 รายวิชา ได้แก ่
          1. ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  
          2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
          3. การจัดการเรียนรู ้
          Check (C)  จากการประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าวโดยผ่านกระบวนการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร พบว่า ผู้รับผิดชอบรายวิชาทั้ง 3 รายวชิา ได้มีการปรับปรุง 
มคอ3. ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมแต่ยังมีรายวิชาอ่ืนๆ    ที่จ าเป็นจะต้องมีการทบทวน
และปรับปรุงให้ทันสมัย 
          Action (A) น า มคอ3.ที่ มีการปรับปรุงแล้ว ขึ้นในเวบไซต์ของโปรแกรมวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป และก าหนดให้มีการประเมิน
หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 

ประเด็นที่1 การก าหนดผู้สอน  
Plan (P) กระบวนการก าหนดผู้สอนในรายวิชามีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
              1. ก าหนดแฟนการด าเนินงาน                 
                 1.1 ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อวางแผนการด าเนินงานก าหนดผูส้อน
ในรายวิชา ท่ีมีคุณสมบัติ ด้านเนื้อหาวิชา เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับรายวิชา 
                 1.2 ก าหนดให้อาจารย์ผูส้อน 1 ท่านไม่ควรสอนเกิน 3 รายวิชาใน 1 ภาคการศึกษา 
หากเป็นรายวิชาเดียวกันแตม่ีผูส้อนหลายท่าน ให้ผูส้อนใช้    มคอ.3 ร่วมกัน 
                 1.3 การก าหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
             2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณาผู้สอนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
                3. ตรวจสอบผลการด าเนินงานตามกระบวนการที่ก าหนด ท้ังในด้านผู้สอน กระบวนการ
เรียนการสอน 
             4. แจ้งอาจารย์ผูส้อน ให้ทราบถึงขอบเขตรายวิชาทีไ่ด้รับผิดชอบ และเพิ่มเตมิเทคนิค
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักศึกษาเพื่อจัดท าเป็น มคอ 3. ต่อไป 
 
Do (D) จากการด าเนินงานจากกระบวนการดังกล่าว พบว่า ผู้สอนทุกท่านมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
 
Check (C) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการด าเนินงานใน
การก าหนดอาจารย์ผู้สอน พบว่า อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบชั่วโมงสอนมากและเกินกว่า 3 
รายวิชาจ านวน 2 ท่าน จ าเป็นต้องมีการจัดหาอาจารย์เพ่ิมเติมหรือจัดห้องเรียนขนาดใหญ่ขึ้น 
โดยการรวมหมูเ่รียน 
 
 Action (A) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดท าข้อเสนอไปยังคณะ เพื่อจัดหาอาจารย์
เพ่ิมเติม 
 

 ประเด็นที ่2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
(มคอ3.และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
Plan (P) 
         1. ก าหนดให้ ผู้สอนน าส่ง มคอ. 3 และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 
         2. จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพื่อตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอนใน 
มคอ3.และมคอ4. ให้มีความทันสมัยและมีเนื้อหา กิจกรรมการวัดการประเมินผล ท่ีเหมาะสมต่อ
นักศึกษาในโปรแกรมวิชาฯ 
        3. การด าเนินงาน 
              - ก าหนดให้นักศึกษามีการประเมินการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
              - สรุปผลการประเมินแจ้งอาจารย์ผูส้อน และอาจารยส์อนน าข้อมูลไปปรับปรุง มคอ.3 
และมคอ. 4.  
        4. น า มอค.3 และ มอค.4 ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปเผยแพรบ่นเว็บไซตเ์พื่อใช้ประกอบ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
Do (D) จากการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวพบว่าทุกรายวิชามี มคอ.3 มคอ.4 
ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 
Check (C) จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการแล้ว
พบว่า ทุกรายวิชามีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปแต่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมี
ความเห็นว่าทุกรายวิชาต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยการ
ปรับปรุง มคอ.3และ มคอ.4 
 
Action (A)  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ3.และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนโดย มี
แหล่งรวบรวม มคอ.3 และ มคอ.4 ที่มีการแก้ไขปรับปรุงจากการน าไปใช้ บนเว็บไซต์ 
http://elementary.kpru.ac.th 
 

 ประเด็นที ่3 การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
ลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการด าเนินการที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดย

มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย และโปรแกรมวิชา เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังตารางที่ 9 และ 10 
 

 
ตารางท่ี 9 แสดงการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับพันธกิจด้านต่าง ๆ 

 

รายวิชา ชื่อผู้สอน พันธกิจ การวัดผล
ประเมินผล การวิจัย การบริการ

วิชาการ 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การเรยีน
การสอน 

ค่ายวิชาการ อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี      

การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี       

การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ครูประถมศึกษา 

อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช      

กระบวนการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ
ส าหรับครู
ประถมศึกษา 

อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช      

การจัดการเรียนรู ้ อาจารย์ปริชาต เตชะ      
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ตารางท่ี 10 แสดงกิจกรรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ การท างาน 
และประกอบอาชีพ 
 

กิจกรรม ว ด ป คุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการท างาน 
ความรับ 
ผิดชอบ   

ทักษะการสื่อสารการ
พูด การฟัง  การเขียน 

ทักษะ
ICT 

ทักษะการ
แก้ปัญหา 

ทักษะการพิมพ์ดีด 19-23 ม.ค. 58     
อบรมศิลปะประดิษฐ์ส าหรับครู 22 มี.ค. 2558     
เทคนิคการพูด/พิธีการ 11 มี.ค. 2558     
ศึกษาดูงาน 17-19 ธ.ค. 57     
สานสัมพันธ์น้องพ่ี 29 เม.ย. 58     
ค่ายการประถมศึกษาอาสาพัฒนา 28 พ.ย. 57     

 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 
 

      หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ด าเนินการจัดท าการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ซึ่ งเป็นไปตาม Curriculum mapping โดยจัดท าการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping  และมีรายละเอียด
กิจกรรมการประเมินดังนี้  
 
ประเด็นที่ 1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
และประเด็นที่2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
Plan (P) การวางแผนการด าเนินงาน 

1. การวางแผนการด าเนินงาน 
   1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือทบทวน มคอ.3 

และปรับปรุงวิธีการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับมคอ.2  ในหมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ : 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน     

   1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบการประเมินผู้เรียน และบันทึกลงใน 
มคอ.3    

2. การปฏิบัติงาน  / การจัดการความรู้ Knowledge management 
   2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการประเมินผู้เรียนตามท่ีได้ออกแบบ  

             2.2 แจ้งผลการประเมินต่อผู้เรียนเมื่อสอบกลางภาคเสร็จแล้ว  เพ่ือให้ผู้เรียน
ตรวจสอบตนเองในการตัดสินใจที่จะยกเลิกรายวิชา  

3. การประเมินการตรวจสอบคุณภาพ 
   3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาของอาจารย์ผู้สอนโดยก าหนดให้มีการรายงานวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์
การประเมิน และผลการประเมิน      
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 3.2 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
4. การปรับแก้ ไขการด าเนินงาน  / การจัดการความรู้  Knowledge 

management  
   4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวางแผนและปรับปรุงวิธีการประเมินตามที่

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะ    
  4.2 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จาก

คณะกรรมการมาปรับปรุงการประเมิน 
  4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกแผนการปรับปรุงวิธีการประเมินลงใน 

มคอ.5 
Do (D) การด าเนินงาน  พบว่าอาจารย์ผู้สอนได้มีการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร (Curriculum Mapping)   
 
Check (C) การประเมิน  คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมทบทวนและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว พบว่ายังมีบางรายวิชาที่ไม่ได้มีการ
จัดสอบระหว่างภาคเรียนและแจ้งผลคะแนนให้ผู้เรียนได้รับทราบ และยังขาดความ
ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.2 
 
Action (A) น าเสนอข้อมูลไปยังคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติร่วมกัน  
 

 ประเด็นที ่2 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
          Plan (P) การวางแผนการด าเนินงาน 
   1. การวางแผนการด าเนินงาน 
       1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือจัดท ามคอ.5 
มคอ.6และมคอ.7ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
      1.2 เตรียมการประเมินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง    
  2. การปฏิบัติงาน / การจัดการความรู้ Knowledge management 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท ามคอ.5และมคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา จัดท ามคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
  3. การประเมิน การตรวจสอบคุณภาพ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจัดท า มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 4. การปรับแก้ ไขการด า เนินงาน / การจัดการความรู้  Knowledge 
management 
    4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวางแผนและปรับปรุงมคอ.5และมคอ.6ตามที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะ    
    4.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าผลการประเมินจากคณะกรรมการ มา
ปรับปรุงแก้ไข มคอ.7 ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 
DO (D) จากผลการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าวพบว่า ทุกรายวิชามีการจัดท า 
มคอ.5และมคอ.6 ตามระยะเวลาที่ก าหนด (16 มิถุนายน 2558) และคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือจัดท า มคอ.7 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  
 
Check (C) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน
พบว่า มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยผู้สอน ต่างคณะ ต่างสาขา ท าให้การเก็บ
รวบรวม มคอ.5และมคอ.6 มีความล่าช้า อีกทั้งขาดความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ระบุใน 
มคอ.5และมคอ.6  
 
Action (A) น าเสนอข้อมูลไปยังคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา ระบบข้อมูล มคอ. 
อิเล็กทรอนิคส์ต่อไป 
         ทั้งนี้หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนในปีการศึกษา 2557 ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมอค.4 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยในปีการศึกษา 2557 เปิดสอนจ านวน 
56 รายวิชา ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  จ านวน 14  วิชา ประกอบไปด้วยรายวิชา
ดังนี้ 

1. 1263302 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้นส าหรับครูประถมศึกษา 
2. 1261101  ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
3. 1261201  ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา 
4. 1262604  ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 
5. 1263901  การประถมศึกษา 
6. 1261202  กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา 
7. 1264410  อาเซียนศึกษา 
8. 1262502  พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 
9. 1262302  กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 
10. 1262401  วิทยาศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 
11. 1264034  การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนส าหรับครูประถมศึกษา 
12. 1262604  ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 
13. 1264306  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา 
14. 1261102  กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 
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 ตารางที ่11 แสดงผลการสรุปการประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง 

รายวิชา ชื่อ-สกุลผู้สอน 

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
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1263302 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้นส าหรับครู
ประถมศึกษา 

อ.ศิริโสภา แสน
บุญเวช 

/ / / / / / / / / 

1261101 ภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา อ.อมรา  ทองใส / / / / / / / / / 
1261201  ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศกึษา อ.ศิริโสภา แสน

บุญเวช 
/ / / / / / / / / 

1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา อ.อรทัย บุญเที่ยง / / / / / / / / / 
1263901 การประถมศึกษา ผศ.ดร.วชิระ 

วิชชุวรนันท์ 
/ / / / / / / / / 

1261202 กระบวนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา 

อ.ศิริโสภา แสน
บุญเวช 

/ / / / / / / / / 

1264410  อาเซียนศึกษา อ.เพ็ญภรณ์ 
เหลียวเจรญิวัฒน์ 

/ / / / / / / / / 

1262502  พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา อ.ภัทรชัย   
เพชรแกมทอง 

/ / / / / / / / / 

1262302  กระบวนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา 

อ.เบญจวรรณ ชัย
ปลัด 

/ / / / / / / / / 

1262401 วิทยาศาสตร์ส าหรับครปูระถมศึกษา ผศ.ดรุณี ชัยมงคล / / / / / / / / / 
1264034 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน
ส าหรับครูประถมศึกษา 

อ.ศิริโสภา แสน
บุญเวช 

/ / / / / / / / / 

1262604  ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา อ.อรทัย บุญเที่ยง / / / / / / / / / 
1264306  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษา 

อ.ศิริโสภา แสน
บุญเวช 

/ / / / / / / / / 

1261102  กระบวนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา 

ผศ.ดร.วชิระ 
วิชชุวรนันท์ 

/ / / / / / / / / 
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ตารางที่ 12 แสดงการสรุปรายงานการพัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุงเครื่องมือประเมินนักศึกษาให้เหมาะสม
กับรายวิชาและผลการเรียนรู้ 
 

รายวิชา ชื่อ-สกุลผู้สอน ปรับปรุงข้อสอบ
อย่างไร 

วิธีการประเมิน 

การจัดค่ายวิชาการ อ.ยุทธนา พันธ์ม ี ข้อสอบปลายภาคให้มี
ทั้งข้อสอบที่เป็นอัตนยั
และปรนัยเพื่อให้
นักศึกษาแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง 

ปรับปรุงวิธีการประเมินเปน็การประเมินตามสภาพ
จริงจากการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการโดยสังเกตถึง
พฤติกรรมและทักษะของนักศึกษา และวดัผลโดย
การสอบปลายภาค 

 
 
ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ผลการด าเนินงาน หลักสูตรการประถมศึกษา ได้ด าเนินงานตามหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557 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 13 ครั้ง มีอาจารย์เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ 80 

   

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตร 

เอกสารหลักสตูรสาขาวิชาการประถมศึกษาที่ไดร้ับ
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   55  รายวิชา 
มคอ. 4  จ านวน    1   รายวิชา 
      รวมจ านวน   56  รายวิชา 

   

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

เอกสารผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
รายวิชาต่อไปนี ้
มคอ. 5  จ านวน   55  รายวิชา 
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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 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิ
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

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

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานหลักสตูร (มคอ. 7) 
หลักสตูรการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันท่ี 
16 กรกฎาคม 2558 

   

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 14 วิชาจากท้ังหมด 56 วิชา 

   

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

จากแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2556 มีการก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยี
มาใช้เป็นส่วนเสริมการจัดการเรียนการสอนและมี
ประเมินความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 
 

ไม่มีอาจารย์ใหม ่    

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    
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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 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 

ยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา    

 รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี  8 ตัวบ่งชี้ 

 จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5  5 ตัวบ่งชี้ 

 ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5   ร้อยละ 100 

 จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านรวม  9 ตัวบ่งชี้ 

 ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมด  ร้อยละ 100 

 
 

ตารางท่ี 13 แสดงผลการวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

ปฏิบัติการวิชาชีพครู
ระหว่างเรยีน 1 

1/2557 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 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

ตารางท่ี 15 แสดงรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2557 

 

ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการ
ประเมิน 

แผนการ
ปรับปรุง 

มี ไม่มี 
ภาคเรียนที่ 1 
1 1001001 ภาษาไทยส าหรบัคร ู /     
2 1003001 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรยีน1    /   
3 1005101 ภาษาอังกฤษส าหรับคร ู  /     
4 1012002 การจัดการค่ายวิชาการ  /     
5 1022001 การออกแบบและพัฒนาหลักสตูร  /     
6 1031101 เทคโนโลยีส าหรับครู 1  /     
7 1033102 เทคโนโลยีส าหรับคร ู2  /     
8 1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา  /     
9 1051005 จิตวิทยาส าหรับคร ู  /     
10 1261101 ภาษาไทยส าหรบัครูประถมศึกษา  /     
11 1261202 กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา  /     
12 1262301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  /     
13 1262302 กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  /     
14 1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  /     
15 1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรบัครู  /     
16 1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรบัครูประถมศึกษา  /     
17 1263302 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้นส าหรับครปูระถมศึกษา  /     
18 1263901 การประถมศึกษา  /     
19 1264034 การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชนส าหรับครูประถมศึกษา  /     
20 1264106 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กประถมศึกษา  /     
21 1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนส าหรับครปูระถมศึกษา  /     
22 1264306 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้นส าหรับคร ู  /     
23 1264410 อาเซียนศึกษา  /     
24 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย  /     
25 1550001 เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 1  /     
26 1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  /     
27 1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  /     
28 1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า  /     
29 2501003 พลเมืองกับความรับผดิชอบต่อสังคม  /     
ภาคเรียนที่ 2 
30 1022002 การจัดการเรยีนรู ้  /     
31 1031102 เทคโนโลยีส าหรับครู 2  /     
32 1052001 จิตวิทยาส าหรับคร ู  /     
33 1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา  /     
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ที ่ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ผลการ
ประเมิน 

แผนการ
ปรับปรุง 

มี ไม่มี 
34 1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต  /     
35 1261101 ภาษาไทยส าหรบัครูประถมศึกษา  /     
36 1261102 กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาไทยส าหรับครูประถมศึกษา  /     
37 1261201 ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  /     
38 1261202 กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา  /     
39 1262302 กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  /     
40 1262401 วิทยาศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา  /     
41 1262502 พลศึกษาส าหรับครปูระถมศึกษา  /     
42 1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครปูระถมศึกษา  /     
43 1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  /     
44 1262605 กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาศลิปส าหรับครูระถมศึกษา  /     
45 1263102 การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาการคดิส าหรับครูประถมศึกษา  /     
46 1263103 การออกแบบและประดิษฐส์ื่อการศึกษาส าหรับเด็กประถมศึกษา  /     
47 1263302 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้นส าหรับครปูระถมศึกษา  /     
48 1263702 กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาส าหรับครฯู  /     
49 1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนส าหรับ  /     
50 1264306 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครปูระถมศึกษา  /     
51 1521001 พุทธศาสน์  /     
52 1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย  /     
53 1550002 เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 2  /     
54 1550003 เสรมิทักษะภาษาอังกฤษ 3  /     
55 1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  /     
56 2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก  /     

 
แหล่งที่มา : http://tabian.kpru.ac.th/webnew/checknumgrade.html 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 หลักสูตรการประถมศึกษามีระบบการประเมินคุณภาพการสอนการการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 
2557 โดยหลักสูตรมีการด าเนินการกระบวนการประเมินโดยระบบสารสนเทศของหลักสูตรดังตารางที่ 16-17 
 
ตารางท่ี 16 แสดงรายละเอียดการประเมินคุณภาพการสอนด้านต่างๆ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา 
               การประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21       4.00  มาก 
2 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร       4.10  มาก 
3 ด้านอาจารยผ์ูส้อน       4.27  มาก 
4 ด้านการจดัการเรียนการสอน       3.88  มาก 
5 ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน       4.12  มาก 
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ที ่ ประเด็น ค่าเฉลี่ย แปลผล 

6 ด้านสถานท่ีส าหรับจดัการเรียนการสอน       4.23  มาก 
7 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้       4.43  มาก 
8 ด้านการให้บริการ       3.88  มาก 

ผลการประเมินโดยภาพรวม       4.01  มาก 
 
ตารางท่ี 17 แสดงผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา  
               ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 4.19 พอใจ 
2 ผศ.ดร.เรขา  อรญัวงศ ์ 4.20 พอใจ 
3 อาจารย์ยุทธนา  พันธ์ม ี 4.25 พอใจ 
4 อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 4.30 พอใจ 
5 อาจารย์ศริิโสภา  แสนบญุเวช 4.33 พอใจ 

 
ตารางท่ี 18 แสดงผลการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา  
               ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
 

ที ่ ช่ือ-สกุล ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1 ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ 4.44 พอใจ 
2 ผศ.ดร.เรขา  อรญัวงศ ์ 4.21 พอใจ 
3 อาจารย์ยุทธนา  พันธ์ม ี 4.31 พอใจ 
4 อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 4.25 พอใจ 
5 อาจารย์ศริิโสภา  แสนบญุเวช 4.37 พอใจ 

 
 

ตารางท่ี 19 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 
คุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม

ส าหรับทุกรายวชิา 
ความรู ้ -  
ทักษะทางปัญญา - 
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรบัผิดชอบ - 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- 

ทักษะการจัดการเรียนรู ้ - เสริมกิจกรรมท้ายวิชาให้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการเรียนการสอน 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร     มี ไม่มี 
 จ านวนอาจารย์ใหม่………………-…………………จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 
 
 

ตารางท่ี 20 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
อาจารย์ สายสนับสนนุ 

บุคลากรสายสนบัสนนุ 
- ไม่ม ี - - - 
บุคลากรสายวิชาการ 
ศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก  3  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)ศิริโสภา  

แสนบุญเวช 
น าเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัตทิี่ดีระดับ
หลักสตูร วันท่ี 30 มิ.ย. 58 

5  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 4)วชิระ  วิชชุวรนันท์ 5)เรขา  
อรัญวงศ์ 

ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ มหาวิทยาลยัฯ คณะฯ 
วันท่ี 25–27 พ.ค. 2558 

5  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 4)วชิระ  วิชชุวรนันท์5)เรขา   
อรัญวงศ์ 

บูรณาการเรียนการสอนกับศิลปะและ
วัฒนธรรมประชุมโปรแกรมรายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร วันที่ 7 ก.ค. 58 

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

อบรมทักษะการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
วันท่ี 19 พ.ค. 58 

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 

อบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานทางวิชาการ 
9 ก.ค. 58 

1  1)ปาริชาต  เตชะ 

การประเมินสมรรถนะเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
การประเมินระดับนานาชาติ (PISA) วันท่ี 4 
ก.ค. 58 

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

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบ Active Leraning วันที 14 
พ.ค. 58 

5  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 4)วชิระ  วิชชุวรนันท์ 5)เรขา  
อรัญวงศ์ 

กอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสตูร
ประจ าปีการศึกษา 2557 วันท่ี 6-7 มิ.ยง 58 

5  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 4)วชิระ  วิชชุวรนันท์ 5)เรขา  
อรัญวงศ์ 

การแลกเปลี่ยนความรู ้
เรื่อง ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่ 
มคอ.3 วันท่ี 6 พ.ค. 58 

3  1)ยุทธนา พันธ์มี 2)ปาริชาต เตชะ 3)ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 
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หมวดที ่5 
การบริหารหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 21 แนวทางการการบริหารหลักสูตรการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557  
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

1. มีปัญหาในการจัดผู้สอนที่มีความ
หลากหลาย ต่างคณะต่างสาขา  
 

- การควบคุมคุณภาพไม่
สามารถด าเนินการได้อย่าง
เต็มที่ 

- พัฒนาระบบการเรียนการสอน 
อิเลกทรอนิคส์ 
- การจัดสรรผู้สอนประจ า
โปรแกรมวิชาที่มีความ
หลากหลาย 

2. จ านวนนักศึกษาต่อหนึ่งห้องเรียนมี
จ านวนมากเกินไปท าให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติ เพ่ือพัฒนา
ทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างไม่
ทั่วถึง 

- ส่งผลให้การเรียนการสอนไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ท างานและเสริมสร้างทักษะ
ของนักศึกษารายบุคคล 

- คณาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและผู้รับผิดชอบ
รายวิชาจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษา 
- ปีการศึกษา 2558 มีการ
ก าหนดหมู่เรียนที่ชัดเจน ไม่เกิน
ห้องละ 35 คน 
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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 

Plan(P) การวางแผนด าเนินงาน 
   1. การวางแผนการด าเนินงาน 
          1.1 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ละด้าน 
          1.2 ทบทวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
จัดล าดับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น   

 2. การปฏิบัติงาน / การจัดการความรู้ Knowledge management 
            หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
สิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็นมีการตรวจนับครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานและ ตรวจซ่อม
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
       3. การประเมิน การตรวจสอบคุณภาพ 
         หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีกระบวนการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์และผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุน
ทางกายภาพที่จ าเป็น โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ใช้ส ารวจความพึงพอใจ
ครอบคลุมในด้านปริมาณและด้านคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการเก็บ
ข้อมูลต้องใช้วิธการ เช่น การจัดกิจกรรมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดเก็บข้อมูล  
  4. การปรับแก้ไขการด าเนินงาน  / การจัดการความรู้ Knowledge 
management 
   หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์และผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทาง
กายภาพท่ีจ าเป็น  จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็นด้วยการประชุม
คณะกรรมหลักสูตร และน าเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อคณะและมหาวิทยาลัย 
Do(D)  จากผลการด าเนินงานตามกระบวนการดังกล่าว พบว่า หลักสูตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในศูนย์คอมพิวเตอร์ของ
คณะ, ความสะดวกในการเข้าใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ,ความสะดวกในการใช้
ระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยผลการประเมินภาพรวม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43 ระดับ มาก 
Check (C) คณะกรรมการได้จัดประชุมเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานดังกล่าว พบว่า
การตรวจสอบคุณภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน เพ่ือให้สามารถพร้อมใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีผู้รับผิดชอบในการดูแลห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ(เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน)   
Action (A) น าเสนอข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขไปยังคณะ และมหาวิทยาลัยเพ่ือจัด
บุคลากรรับผิดชอบในการตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมินอิสระ 

 

1. ผลการประเมินจากผู้ประเมินอิสระเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร 
  1.1 ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

  …………………………………………………………………………….………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 
  1.2 ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับ 
 …………………………………………………………………………….……………………………………………….………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
 
  1.3 การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
  …………………………………………………………………………….……………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….. 

 
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 
- - - - 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร(จ านวนหน่วยกิตรายวิชาแกนรายวิชาเลือกฯ)  
         - ไม่มี - 

 
   2. ข้อเสนอแนะในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

- ไม่มี - 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

    ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้เข้ารับการอบรมสัมมนาด้านความรู้วิชาการ ระหว่างปิดภาคเรียนโดยคณะ และมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 
  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558 ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผนและ
ผู้รับผิดชอบ 

  ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาจะต้องได้รับการประเมินหลักสูตร เพ่ือ
ปรับปรุงตามข้อก าหนดของคุรุสภา โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยมีแนวคิดดังนี้  

1. ส ารวจความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้ 
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ / หน่วยกิต / วิชาเอก / วิชาเลือก /  
3. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
4. เพ่ิมรายวิชาใหม่  
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 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้ด าเนินการจริง 
 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 
1. ลายเซ็น  : ___________________________ วันที่รายงาน : 16 กรกฎาคม 2558 

  ผศ.ดร.วชิระ  วิชชวุรนันท์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 

 
2. ลายเซ็น  : ___________________________  วันที่รายงาน : 16 กรกฎาคม 2558 

    อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

3. ลายเซ็น  : ___________________________  วันที่รายงาน : 16 กรกฎาคม 2558 
   อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 
4. ลายเซ็น  : ___________________________  วันที่รายงาน : 16 กรกฎาคม 2558 
                    อาจารย์ศิริโสภา  แสนบุญเวช 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

5. ลายเซ็น  : ___________________________  วันที่รายงาน : 16 กรกฎาคม 2558 
   ผศ.ดร.เรขา  อรัญวงศ์ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

6. เห็นชอบโดย__________________________  วันที่รายงาน : 16 กรกฎาคม 2558 
    อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี 

               ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
 
7. เห็นชอบโดย _________________________   วันที่รายงาน : 16 กรกฎาคม 2558  

         ดร.ชัยรัตน์ บุม ี
             คณบดีคณะครุศาสตร์   

 
 


