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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ในปีการศึกษา 2563 (1 กรกฎาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีกระบวนการบริหารจัดการ
และการดำเนินงานของหลักสูตรโดยมุ่งหวังเพื่อการพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Programme Learning Outcomes : PLOs) ที่หลักสูตรกำหนดด้วยกระบวนการต่าง ๆ และภายใต้ความ
ร่วมมือของสถาบันฝ่ายผลิตกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากความมุ่งมั่นดังกล่าวจึงทำให้ ทางหลักสูตรมีผล    
การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 พบว่า หลักสูตรมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าวทุกข้อ นอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้ดำเนินการ
นำเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรอีกทางหนึ ่ง พร้อมทั ้ง ประเมินผล           
การดำเนินงานตามเกณฑ์ด้วยตนเอง มีผลการ คือ เกณฑ์คุณภาพที่ 8 คะแนนประเมินตนองระดับ 3 เกณฑ์
คุณภาพที่ 9 คะแนนประเมินตนองระดับ 4  และเกณฑ์คุณภาพที่ 1-7, 10 และ 11 คะแนนประเมินตนอง
ระดบั 2  โดยในบางประเด็นสาขาวิชาต้องนำมาพิจารณาและหาแนวทางพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร (Program Profile) 
 

 ในปีการศึกษา 2555 คณะครุศาสตร์ ได ้พ ัฒนาหลักสูตรคร ุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
การประถมศึกษา หลังจากได้ปิดหลักสูตรไประยะหนึ่ง เพื่อรองรับความต้องการจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ด้านการศึกษา คือ การแยกส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่
มัธยมศึกษา (สพม.) โดยได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2555  
เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 และมีการรับนักศึกษาใหม่ จำนวน 2 หมู่เรียน จำนวน 96 คน ใน      
ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง จำนวน 60 คน และในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาได้ปรับปรุง
หลักสูตรจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี มาเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล 
โดยเร ิ ่มใช ้ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ปัจจ ุบ ันนักศ ึกษารหัส 62 63 และ 64 ใช ้หล ักส ูตร 
ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี  สำหรับนักศึกษารหัส 61 60 และ 59 ใช้หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต 
หลักสูตร 5 ปี 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Elementary Education 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม   ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
    ชื่อย่อ   ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   Bachelor of Education (Elementary Education) 
    ชื่อย่อ   B.Ed. (Elementary Education) 
 
3. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญา  
  ผลิตและพัฒนาครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการ
ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพครูสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถในการจัดการปัญหาได้ตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาวิชาชีพครูกำหนดและข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีปรัชญาการศึกษาเพื่อมุ่งให้การผลิต  
บัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
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 3.2 ความสำคัญ 
  ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสำคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงให้     
ก้าวทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะครูประถมศึกษาสามารถช่วยพัฒนา
ผู ้เรียน ขั ้นพื ้นฐานเพื ่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการเติบโตไปเป็นคนสมบูรณ์ ทั ้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ  เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้าง
ความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจ
แก่เยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครู     
จึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
 3.3 วัตถุประสงค์  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็น
หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
       3.3.1 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรระดับประถมศึกษา มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของ
ประเทศ  
   3.3.2 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและ
วิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่าง
มีคุณภาพสูง เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
   3.3.3 เป็นผู้มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพครู
หรือวิชาชีพทางการศึกษาในระดับสูง มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ และสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง 
 

4. โครงสร้างหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  
 จำนวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จำนวน  30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จำนวน    9 หน่วยกิต 
   1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า จำนวน    6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์ ไม่น้อยกว่า จำนวน    6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ไม่น้อยกว่า จำนวน    6 หน่วยกิต 
        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.2 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จำนวน    3 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จำนวน 104 หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพคร ู
          1) วิชาชีพครูบังคับ 
          2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 จำนวน 
จำนวน 
จำนวน 

  39 หน่วยกิต 
  25 หน่วยกิต 
  14 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก 
          1) วิชาเอกบังคับ 

ไม่น้อยกว่า จำนวน 
จำนวน  

  65 หน่วยกิต 
  42 หน่วยกิต 

          2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จำนวน   23 หน่วยกิต 
  3) หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า จำนวน    6 หน่วยกิต 
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5. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOS) 
 หลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 4 ปี พ.ศ. 2562  
 สังกัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   

PLOs บรรยายผลลพัธ์ Specific LO Generic LO 

1 นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน     
ในระดับประถมศึกษาได ้

✓  

2 นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื ่อการจัด     
การเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 

✓  

3 นักศึกษามีทักษะการสื ่อสารทางภาษาที ่เหมาะสมสำหรับ     
ชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 

✓  

4 นักศึกษาสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน        
ในระดับประถมศึกษาที่หลากหลายตามสภาพพื้นที่ 

✓  

5 นักศึกษาสามารถถ่ายทอด อนุรักษ์และแสดงออกถึงความเป็น
ไทย  

✓  

6 นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรม โครงการ และงานวิจ ัยใน       
การพัฒนาชั้นเรียนหรือการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง 

✓  

7 นักศึกษาสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นและ       
การทำงานเป็นทีม 

 ✓ 

8 นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในการจัดการเรียน
การสอน และการทำงาน 

 ✓ 

9 นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ✓ 

10 นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงจิตอาสา และจิตสาธารณะ   ✓ 
 
หมายเหต ุ
 1. Specific LO หรือ ผลการเรียนรู้เฉพาะ/ผลการเรียนรูห้ลัก ซึ่งจะมีการประเมินว่านักศึกษามีความรู้
หรือทักษะเป็นไปตามที่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่ 
 2. Generic LO หรือ ผลการเรียนรู้ทั่วไป/ผลการเรียนรู้รอง ซึ่งจะไม่มีการประเมินเนื่องจากไม่ใช่ความรู้
และทักษะเฉพาะของหลักสูตร และมักใช้วิธีการสอนแทรกเข้าไปในรายวิชา  
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6. ลักษณะวชิาชีพ ลักษณะวิชาที่ศึกษา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาตามปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า 
“ครูประถมศึกษามีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพครูสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาสามารถอยู่ร่วมกับบุคคล
อื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีความสามารถในการจัดการปัญหาได้ ตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาวิชาชีพครูกำหนดและข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพศาสตร์และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีปฏิบัติการแบบฝึกหัดและกรณีศึกษาให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้
กับปัญหาจริง และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงบูรณาการ มาให้ใช้ในการแก้ปัญหาในสาขาได้อย่าง
เหมาะสม 
 
7. เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คุณสมบัติของผู้ศึกษา และความต้องการของหลักสูตร  
 7.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา 
  ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่า
ด้วยการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 7.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู การปฐมนิเทศเกี่ยวกับ
การปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา การใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีความสุข และการเตรียม
พื้นฐานภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพครู 
 7.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
  กำหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี โดยอาจจัดกิจกรรม/ โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง คุณลักษณะความเป็นครู
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่าสองกิจกรรม อาทิ 
   7.3.1  กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
   7.3.2 กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
   7.3.3 กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
   7.3.4 กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์พระราชา 
   7.3.5 กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
   7.3.6 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ การป้องกันโรค และเพศศึกษา 
   7.3.7 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 
   7.3.8 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป ์
   7.3.9 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 
   7.3.10 กิจกรรมทางวิชาการ 
   7.3.11 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
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  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแกผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรกำหนดวิธีการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของมหาวิทยาลัย โดยมีการกำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำซึ่งจะทำเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย 
 7.4 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามีคุณสมบัติอื ่น  ๆ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา 
 
8. แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา  
 หลักสูตรมีการศึกษาและวิเคราะห์อาชีพที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับลักษณะของหลักสูตร ประกอบด้วย  
  8.1 ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
  8.2 นักวิชาการทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
  8.3 ผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชน หรือผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชา 
  8.4 ผู้ประกอบการอิสระ 
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บทที่ 2  
ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

 
1. ข้อมูลของหลักสูตร 
 

 1.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

1 นางสาวปาริชาต เตชะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (สาขาวชิาการประถมศึกษา) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

2 นายบญุล้อม ด้วงวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (สาขาวชิาการศึกษาพิเศษ) 
ค.บ. (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) 

3 นางสาวศริิโสภา แสนบุญเวช อาจารย ์ ศษ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
M.Sc. (Mass Communication) 
ศษ.บ. (สาขาวิชาการประถมศึกษา) 

4 นายยุทธนา พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ด. (สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
กศ.ม. (สาขาวชิาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา: แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
ศศ.บ. (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป : แขนง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

5 นายวชิระ พิมพท์อง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ. (สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) 
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 1.2 อาจารย์ผู้สอน (เฉพาะอาจารย์ที่อยู่ในสาขาวิชาของตนเอง)  
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกลุ ตำแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
1 นางสาวปาริชาต เตชะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 

กศ.ม.(สาขาวิชาการประถมศึกษา) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
ศศ.บ.(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

2 นายบญุล้อม ด้วงวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม.(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) 
ค.บ.(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) 

3 นางสาวศริิโสภา แสนบุญเวช อาจารย ์ ศษ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
M.Sc.(Mass Communication) 
ศษ.บ.(สาขาวิชาการประถมศึกษา) 

4 นายยุทธนา พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ด.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
กศ.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา: แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
ศศ.บ.(สาขาวิชาการจัดการทั่วไป : แขนง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

5 นายวชิระ พิมพท์อง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม.(สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ.(สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) 

6 นางสาวศศิกญัชณา บุญนาค อาจารย ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
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2. องค์ประกอบที่ 1 การกำกับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด โดย สกอ. ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร มีการบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนนิงาน 
1 จำนวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย 
  1. ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ 
  2. ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
  3. ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
  4. อ.ดร.ศิริโสภา แสนบญุเวช 
  5. อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี  

2 คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
มีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ  
    - กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
    - กศ.ม. (สาขาวิชาการประถมศึกษา) 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
    - ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาองักฤษ) 
  2. ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
   - กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
   - กศ.ม. (สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ) 
   - ค.บ. (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) 
  3. ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
   - วท.ม.(สาขาวิชาจิตวิทยาชมุชน) 
   - พธ.บ. (สาขาวิชาพทุธจิตวทิยา) 
  4. อ.ดร.ศิริโสภา แสนบญุเวช 
   - ศษ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
   - M.Sc. (Mass Communication) 
   - ศษ.บ.(สาขาวิชาการประถมศึกษา) 
  5. อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี 
   - กศ.ด. (สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
   - กศ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา: แขนงคอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
   - ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
   - ศศ.บ. (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป : แขนงคอมพิวเตอร์ธรุกิจ) 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนนิงาน 
3 คุณสมบัติอาจารย์

ประจำหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ  
    - กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
    - กศ.ม. (สาขาวิชาการประถมศึกษา) 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
    - ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
  2. ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
   - กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
   - กศ.ม.(สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ) 
   - ค.บ. (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) 
  3. ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
   - วท.ม. (สาขาวิชาจิตวิทยาชมุชน) 
   - พธ.บ. (สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) 
  4. อ.ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช 
   - ศษ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
   - M.Sc.(Mass Communication) 
   - ศษ.บ. (สาขาวิชาการประถมศึกษา) 
  5. อ.ดร.ยุทธนา พันธ์ม ี
    - กศ.ด. (สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 
   - กศ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา: แขนงคอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
   - ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
   - ศศ.บ. (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป : แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

4 
 

ค ุณสมบัต ิอาจารย์
ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา         
มีคุณสมบัติเปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ  
    - กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
    - กศ.ม. (สาขาวิชาการประถมศึกษา) 
    - ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
    - ศศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 
  2. ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
   - กศ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
   - กศ.ม. (สาขาวิชาการศกึษาพิเศษ) 
   - ค.บ. (สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) 
3. ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
   - วท.ม. (สาขาวิชาจิตวิทยาชมุชน) 
   - พธ.บ. (สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนนิงาน 
4. อ.ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช 
   - ศษ.ด. (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
   - M.Sc. (Mass Communication) 
   - ศษ.บ. (สาขาวิชาการประถมศึกษา) 
5. อ.ดร.ยุทธนา พันธ์ม ี
   - กศ.ด. (สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 
   - กศ.ม. (สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา: แขนงคอมพิวเตอร์
ศึกษา) 
   - ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
   - ศศ.บ. (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป : แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
6. อ.ศศิกัญชณา บุญนาค 
   - ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
   - กศ.ม.หลักสูตรและการสอน 

5 การปรับปรุงหลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการดำเนินการ
ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากในปีการศึกษา 2562 มี
การปรับหลักสูตรจาก 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี ปัจจุบันปีการศึกษา 2563 
ใช้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 4 ปี พ.ศ. 2562 
เป็นต้นมา 

สรุปผล : หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับมาตรฐาน 5 ข้อ 
 
3. องค์ประกอบที่ 2 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 มีเกณฑ์คุณภาพ 11 เกณฑ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ใน     
การประเมินเพื่อใช้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรต่อไปได้ โดยแต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ (รายละเอียดเกณฑ์ปรากฏตามภาคผนวกที่ 
1) ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
 เกณฑ์คุณภาพที่ 1 : (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) Expected Learning Outcomes (ELOs)  
  เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 1.1 : The expected learning outcomes have been clearly formulated 
and aligned with the vision and mission of the university. 
  ผลการดำเนินงาน 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดทำขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยการจัดทำหลักสูตรครั้งนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการกำหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ไว้อย่างชัดเจน เพียงแต่มีการกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร ว่าที่บัณฑิตที่
จบมาควรจะมีคุณลักษณะทางด้านต่าง ๆ อย่างไรบ้างโดยมีความสอดคล้องได้บางส่วนกับวิสัยทัศน์และ    
พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี ้
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  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร 
    “มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” 
 
  พันธกิจมหาวทิยาลัยราชภฏักำแพงเพชร 
   1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
   2. ผลิตและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
   3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และ         
การสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
   4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล 
มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
  ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
   “ปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ การจัดการศึกษา  ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการปฏิบัติจริง
และให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่นำไปพัฒนาท้องถิ่น” 
  นอกจากนี้ยังมีการนำวิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะมาพิจารณากำหนดร่วมด้วย ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์คณะครุศาสตร ์
    “คณะครุศาสตร์เป็นผู้นำในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล” 
   พันธกิจคณะครุศาสตร ์
    1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
    2. พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 
    3. ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
    4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม 
    5. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 
   โดยในการประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 มีการระดมความคิดเพื่อกำหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อยอดมาจากวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาเขียน
สรุปให้ชัดเจนขึ้น โดยทางสาขาวิชาได้พิจารณาถึงเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ทั้ง 6 ด้าน นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564) ได้มีการจัดกิจกรรมสำรวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้รูปแบบการสอบถามผ่านระบบออนไลน์ แล้วนำ
ข้อมูลบางส่วนมาวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงการกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ในเบื้องต้น และ   
คาดว่าจะใช้อย่างเป็นทางการในปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
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ตารางที่ 1.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes : ELOs)  
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั (ELOs) 
Specific 

LO 
Generic 

LO 
Level TQF 

นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการของผู้เรียนในระดบัประถมศึกษาได้ 

✓  Remembering 2 

นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 

✓  Applying 5 

นักศึกษามีทักษะการสื่อสารทางภาษาที่
เหมาะสมสำหรับชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 

✓  Applying 4 

นักศึกษาสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้
สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่
หลากหลายตามสภาพพ้ืนที่ 

✓  Creating 6 

นักศึกษาสามารถถ่ายทอด อนุรักษ์ และ
แสดงออกถึงความเป็นไทย 

✓  Applying 2 

นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรม โครงการ และ
งานวิจัยในการพัฒนาชั้นเรียนหรือการพัฒนา
ชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง 

✓  Creating 6 

นักศึกษาสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นและการทำงานเป็นทีม 

 ✓ Analyzing 4 

นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบในการจัดการเรียนการสอน 
และการทำงาน 

 ✓ Analyzing 3 

นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความมีระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ✓ Applying 1 

นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงจิตอาสา และจิต
สาธารณะ  

 ✓ Applying 1 

  
หมายเหตุ 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 6 ด้านประกอบด้วย  
  1 หมายถึง ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2 หมายถึง ด้านความรู้ 
  3 หมายถึง ด้านทักษะทางปัญญา 
  4 หมายถึง ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  5 หมายถึง ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6 หมายถึง ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
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   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 1.2 : The expected learning outcomes cover both subject specific 
and generic (i.e. transferable) learning outcomes. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการดำเนินการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง แล้วนำไปสู่การเทียบเคียงกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 6 
ด้านเพื่อนำไปสู่การออกแบบรายวิชาและการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทั้ง 2 ประเด็น 
 
ตารางที่ 1.2-1 Subject-Specific and Generic Learning Outcomes. 

Program Expected Learning Outcomes 
Subject-Specific 

Outcomes 
Generic 

Outcomes 
1. นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียน
ในระดับประถมศึกษาได้ 

✓  

2. นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ
เรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 

✓  

3. นักศึกษามีทักษะการสื ่อสารทางภาษาที ่เหมาะสมสำหรับ      
ชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 

✓  

4. นักศึกษาสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษาที่หลากหลายตามสภาพพื้นที่ 

✓  

5. นักศึกษาสามารถถ่ายทอด อนุรักษ์ และแสดงออกถึงความเป็น
ไทย 

✓  

6. นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรม โครงการ และงานวิจ ัยใน         
การพัฒนาช้ันเรียนหรือการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง 

✓  

7. นักศึกษาสามารถปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นและ        
การทำงานเป็นทีม 

 ✓ 

8. นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา อย่างเป็นระบบในการจัดการเรียน
การสอน และการทำงาน 

 ✓ 

9. นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย ความ
รับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ✓ 

10. นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงจิตอาสา และจิตสาธารณะ   ✓ 
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ตารางที่ 1.2-2 วิเคราะห์เทียบเคียงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั   
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รายวิชาวิชาเอก จำนวน 65 หน่วยกิต 
1) วิชาเอกบังคับจำนวน 42 หน่วยกิต 

                

1261301 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ .   ✓    ✓ ✓  
1261201 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ✓    ✓  ✓  
1261202 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ✓    ✓  ✓  
1261203 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ✓    ✓  ✓  
1261204 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครู
ประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ✓ ✓  ✓  

1261205 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สำหรับครูประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ✓    ✓  ✓  

1261401 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สำหรับ
ครูประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ✓      ✓ ✓  

1262302 พัฒนาการและการเร ียนรู ้ของเด็ก
ประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ✓      ✓  ✓  
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั   
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1262206 ดนตร ี และนาฏศ ิลป ์ สำหร ับครู
ประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ✓    ✓ ✓ 

1262304 การจัดการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาการคิด
สำหรับเด็กประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ✓       ✓ ✓  

1262402 ชุมชนสัมพันธ์และการทำงานร่วมกับ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ✓ ✓  ✓  

1263303 การศึกษาพิเศษในระดับประถมศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ✓   ✓     ✓  
1263101 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้
แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ✓  ✓   ✓  

1263305 วรรณกรรมและการจ ัดทำหนังสือ
สำหรับเด็กประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ✓       ✓ ✓  

2) วิชาเอกเลือก จำนวน 23 หน่วยกิต 
1261102 หล ักส ูตรและการจ ัดการเร ียนรู้
ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ✓ ✓     ✓  

1261103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้สุข
ศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ✓     ✓ ✓ 

1261403 การจัดการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาค่านิยม 
และคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       ✓  ✓ ✓ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        16       คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 



รายงานการประเมินตนเอง (Self -Assessment Report :SAR) ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN – QA 
ปีการศึกษา  2563 

 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        17        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
 
 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั   
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1261207 สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับครู
ประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ✓   ✓   ✓ 

1262104 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับ
ประถมศึกษา  

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ✓  ✓   ✓  

1262105 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ 
ในระดับประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ✓    ✓ ✓  

1262106 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงาน
อาชีพในระดับประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ✓    ✓ ✓  

1262406 การจัดค่ายวิชาการสำหรับครู
ประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ✓   ✓ ✓     

1262407 การจัดการเรียนรู ้เพื ่อพัฒนาทักษะ
สังคมและประสบการณ์ชีวิต 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ✓ ✓   ✓    

1262408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ✓    ✓  ✓    

1261404 การบริหารจัดการชั ้นเรียนในระดับ
ประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ✓  ✓    ✓   

1263405 วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียน ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ✓  ✓  ✓   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        17        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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ปีการศึกษา  2563 
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ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั   
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1263208 สะเต็มศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ✓  ✓  ✓     
1263107 หล ักส ูตรและการจ ัดการเร ียนรู้
ภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ✓   ✓   ✓    

1263409 การออกแบบและประดิษฐ์
สื่อการศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ✓   ✓   ✓    

1263410 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับครูประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ✓    ✓  ✓  

1263108 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครูประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ✓  ✓    ✓ 

1263109 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
สำหรับครูประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫      ✓ ✓ ✓   

1263411 การสร้างแบบเรียนและแบบฝึกทักษะ
สำหรับเด็กประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ✓ ✓      ✓   

1264312 การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะในระดับประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ✓  ✓ ✓       

1263413 การจัดการรายวิชาด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ✓      ✓ ✓  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        18        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
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  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        19        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
 
 

ชื่อรายวิชา 

มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั   
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1264314 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 1 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ✓    ✓   
1264315 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ✓    ✓   
1264316 เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครู 3 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ✓    ✓   

 
 
 
 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        19       คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  AUN – QA 
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  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        20        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
 
 

 

   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 1.3 : The expected learning outcomes clearly reflect the  
requirements of the stakeholders. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามที่
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนด โดยมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพิจารณาความเหมาะสมของ
หลักสูตร ผ่านกระบวนการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
    1) ผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2) ศิษย์เก่า 
    3) ศิษย์ปัจจุบัน 
    ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  
 
   รายการหลักฐาน 
    AUN-QA-1.1-1.3 
    - เว็บไซต์ https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp#book_cur 
    - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
    - รายละเอียดรายวิชา มคอ.3 
 
  ผลการประเมินตนเอง 

1 Expected Learning Outcomes 1 2 3 4 5 6 7 
1.1 The expected learning outcomes have been clearly 

formulated and aligned with the vision and mission 
of the university. [1,2] 

 ✓      

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes. [3] 

 ✓      

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders. [4] 

 ✓      

Overall opinion  ✓      
 
 
 
 
 
 

https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp#book_cur
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  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        21        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
 
 

 

 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 มีเกณฑ์คุณภาพ 11 เกณฑ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์ใน     
การประเมินเพื่อใช้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรต่อไปได้ โดยแต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ (รายละเอียดเกณฑ์ปรากฏตามภาคผนวกที่ 1) 
ตามรายละเอียดต่อไปนี ้
 
  เกณฑ์คุณภาพที่ 2  : ข้อกำหนดของหลักสูตร (Programme Specification) 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 2.1 : The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการดำเนินการโดยการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 โดยเผยแพร่รายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาการประถมศึกษา 
 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 2.2 : The information in the course specification is comprehensive 
and up-to-date. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการดำเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและลักษณะ
ของรายวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีความทันสมัย ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1.2-2 แสดงการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงของรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 2.3 : The programme and course specifications are communicated 
and made available to the stakeholders. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการดำเนินการเผยแพร่หลักสูตรผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาการประถมศึกษา นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรในรูปแบบ มคอ.3 (ออนไลน์) ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
 
   รายการหลักฐาน 
   1. AUN-QA-2.1-2.2  
    1.1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
    1.2) https://elementary.kpru.ac.th/ 
   2. AUN-QA-2.3 เว็บไซต์ http://reg.kpru.ac.th:9300/mko/ 
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  ผลการประเมินตนเอง 
2 Programme Specification 1 2 3 4 5 6 7 

2.1 The information in the programme specification is 
comprehensive and up-to-date. 

 ✓      

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date. 

 ✓      

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders. 

 ✓      

 Overall opinion  ✓      
 

 เกณฑ์คุณภาพที่ 3 : Programme Structure and Content 
  เกณฑ์คุภาพย่อยที่ 3.1 : The curriculum is designed based on constructive alignment with 
the expected learning outcome. 
  ผลการดำเนินงาน 
  เนื ่องจากโปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สำหรับบัณฑิตปริญญาตรี มีหลักสูตรที่ใช้ในโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาสำหรับนักศึกษา
ปัจจุบันดังนี ้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และ
หลังจากจัดการเรียนการสอนได้ระยะหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบันฝ่ายผลิตครู ปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากเดิม 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้ดำเนินการปรับ
หลักสูตรเป็น “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)” 
โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรที่เชิญผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทำหน้าที่วิพากษ์หลักสูตร  แต่ในการออกแบบยังไม่ได้แจกแจงให้
เห็นถึงการกำหนด PLOs ที่ชัดเจน แต่การวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนั้นสามารถทำให้การเรียนการสอนตาม
หลักสูตร สามารถส่งผลให้เกิดเป็น PLOs ของหลักสูตรได้ แต่เมื่อพิจารณากับโครงสร้างหลักสูตรพบว่ายังมี
บางรายวิชาไม่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ชัดเจน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีการประชุม
เพื่อทบทวนความสอดคล้องของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง PLOs และมีความเห็นตรงกันว่าใน      
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป ในกระบวนการออกแบบหลักสูตรในครั ้งต่อไป ทางโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษาจะต้องมีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อทำให้การกำหนด PLOs 
ของหลักสูตรมีความชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติในรายวิชาของหลักสูตรที่มีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 3.2 : The contribution made by each course to achieve the 
expected learning outcomes is clear. 
   ผลการดำเนินงาน 
   เนื่องจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) ที่ผ่านมานั้น
ทางโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มีการกำหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน แต่ยังไม่ได้ทำการวิเคราะห์รายวิชาให้
สอดคล้องตาม PLOs ได้อย่างชัดเจน จากการสอบถามอาจารย์ประจำรายวิชาในหลักสูตรพบว่า การจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลในรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในบางส่วน ซึ่งหลังจากที่
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้พิจารณาหลักสูตรหลังจากการกำหนด PLOs ได้ชัดเจนแล้วนั้น จึงได้ทำการ
เชื่อมโยงความสอดคล้องระหว่างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(PLOs) ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร ตามตารางที่ 1.2-2 แสดงการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของรายวิชากับ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 3.3 : The curriculum is logically structured, sequenced, integrated 
and up-to-date. 
   ผลการดำเนินงาน 
   การวางโครงสร้างหลักสูตร ดังรายละเอียดใน 3.2 ได้มีการคำนึงถึงลำดับและความสัมพันธ์ของ
รายวิชาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงรายวิชาระดับชั้นสูงอย่างเหมาะสม โดยแผนการเรียนได้กำหนดให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาพื้นฐาน รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานทางการประถมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ และสื่อและเทคโนโลยีสำหรับประถมศึกษา นักศึกษาช้ันปีที่ 2 นักศึกษา
จะได้เรียนรายวิชาที่สูงขึ้น รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน งานที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียน ชุมชนสัมพันธ์ และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 และ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนรายวิชา
ที่สูงขึ้นที่เป็นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การออกแบบหลักสูตรและการ  บูรณาการใน    
ชั ้นเรียน มีคำแนะนำจากศิษย์เก่าและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื ่องการจัดการเรียนการสอนแบบเรีย นรวม           
ในรายวิชาการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา ในรายวิชาเลือกของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  
ทางโปรแกรมวิชาได้ปรับวิชาเลือกให้มีรายวิชาทางการปฐมวัยเข้ามาด้วย เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ    
การทำงานในการบรรจุเป็นข้าราชการครูประถมศึกษาจำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในระดับชั้นอนุบาลด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 
 
   รายการหลักฐาน 
   AUN-QA 3.1-3.3 
    - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  AUN – QA 
ปีการศึกษา  2563 

 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        24        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
 
 

 

  ผลการประเมินตนเอง 
3 Programme Structure and Content 1 2 3 4 5 6 7 

3.1 The curriculum is designed based on constructive 
alignment with the expected learning outcome. 

 ✓      

3.2 The contribution made by each course to achieve 
the expected learning outcomes is clear. [2] 

 ✓      

3.3  The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date. [3,4,5,6] 

 ✓      

 Overall opinion  ✓      
 

  เกณฑ์คุณภาพที่ 4 : วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 

   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 4.1 : The educational philosophy is well articulated and communicated 
to all stakeholders. 
   ผลการดำเนินงาน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้แสดงปรัชญาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน 
โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ “ปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คือ การจัดการศึกษา  
ที่มุ ่งพัฒนาผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นสำคัญ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบ บบูรณาการกับ 
การปฏิบัติจริงและให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคม เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่นำไปพัฒนาท้องถิ่น” โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถสืบค้นและศึกษาข้อมูลได้จากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งเข้าถึงได้จาก https://www.kpru.ac.th/about-kpru/kpru-general-information.php 
   ส่วนปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตร มีการกำหนดขึ้นอย่างชัดเจน โดยเชื่อมโยงกับปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยมีข้อมูลดังนี้  
“ปรัชญาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คือ ผลิตและพัฒนาครูสาขาวิชา  
การประถมศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรมและ
จริยธรรมแห่งวิชาชีพครูสู่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทัน  
การเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการจัดการปัญหาได้ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพครู
กำหนด และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีปรัชญาการศึกษาเพื่อมุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล” โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงปรัชญาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรตามที ่กล่าวมาแล้วในข้างต้นได้จากแหล่งข้อมูลพื ้นฐานหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์  
ของมหาวิทยาลัย (สำนักส่งเสร ิมว ิชาการและงานทะ เบียน) เข ้าถ ึงได้จาก https://reg.kpru.ac.th/ 
th/curriculum.asp และเว็บไซต์ของคณะเข้าถึงได้จาก https://edu.kpru.ac.th/ เว็บไซต์ของหลักสูตร
เข้าถึงได้จาก https://elementary.kpru.ac.th/ และจากเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
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   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 4.2 : Teaching and learning activities are constructively aligned to 
the achievement of the expected learning outcomes. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่หลักสูตร
กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
โดยการกำหนดกลยุทธ์การเรียนการสอนของหลักสูตรคำนึงถึงความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแหงชาติ (TQF) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) และผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program 
Learning Outcomes ; PLOs) ซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง 
เพื่อให้เกิดทักษะที่สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รวมทั้งมีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ระหว่างการเรียน
การสอน รายละเอียด กลยุทธ์ และวิธีการสอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร โดยแสดงรายละเอียดไว้ใน 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) (มคอ.3), รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field 
Experience Specification) (มคอ.4) 
 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 4.3 : Teaching and learning activities enhance life-long learning. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีการส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอดชีวิตครอบคลุมทักษะทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะการคิด 
(Thinking Skill) ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ทักษะความเป็นมืออาชีพ (Professional Skill) ทักษะ
ด้านการสื ่อสาร (Communication Skill) และทักษะด้านการจัดการ (Management Skill) ซึ ่งนอกจาก    
การดำเนินการตามวิธีการสอนตามที่กล่าวมาในเกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 4.2 บางรายวิชา อาจารย์ผู้ สอนได้มี    
การส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะจากสถานการณ์จริง บูรณาการเข้ากับกิจกรรมบริการวิชาการ และกิจกรรม
นักศึกษาของทางหลักสูตร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา การให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากหนังสือ/ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และนำมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้าชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความอยากรู้ อยากเห็น และสามารถสรุป หรือสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง และในบางรายวิชาหรือบางกิจกรรมได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
เกี ่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจนแอพพลิเคชั่นต่าง  ๆ ที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป เพื่อให้
นักศึกษาได้รู้จักและสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในบทบาทของนักศึกษาและครูการประถมศึกษาได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต 
 
   รายการหลักฐาน 
   AUN-QA-4.1-4.2 
    1) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา     
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
    2) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เข้าถึงได้จาก https://www.kpru.ac.th/about-kpru/kpru-
general-information.php 
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    3) เว ็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (สำนักส่งเสร ิมว ิชาการและงานทะเบียน) เข ้าถ ึงได้จาก 
https://reg.kpru.ac.th/th/curriculum.asp 
    4) เว็บไซต์ของคณะ เข้าถึงได้จาก https://edu.kpru.ac.th/ 
    5) เว็บไซต์ของหลักสูตร เข้าถึงได้จาก https://elementary.kpru.ac.th/ 
   AUN-QA-4.2-4.3 
    1) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3), รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
   AUN-QA-4.3 
    1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 
  ผลการประเมินตนเอง 

4 Teaching and Learning Approach 1 2 3 4 5 6 7 
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders. [1] 
 ✓      

4.2 Teaching and learning activities are constructively 
aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes. [2,3,4,5] 

 ✓      

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long 
learning. [6] 

✓       

 Overall opinion  ✓      
 
  เกณฑ์คุณภาพที่ 5 : การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment) 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 5.1 : The student assessment is constructively aligned to the 
achievement of the expected learning outcomes. 
   ผลการดำเนินงาน 
  การว ัดและประเม ินผลการศ ึกษาของน ักศ ึกษาในหล ักส ูตรคร ุศาสตรบ ัณฑ ิต สาขาว ิชา  
การประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยึดหลักการดำเนินการภายใต้ “ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562” สามารถจำแนกตาม
ช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรได้ดังนี้  

ช่วงเวลา วิธีการประเมนิผลนักศึกษา 
การรับนักศึกษาเข้าหลักสูตร หลักสูตรมีการดำเนินการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา

ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด นอกจากนี้ ยังมีการประเมินตาม
แนวทางที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และลักษณะ 
เฉพาะของรายวิชาที่สอดคล้องกับ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลังจากรับนักศึกษาเข้า
หลักสูตรก่อนเริ่มศึกษาในแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการดำเนินการประเมินผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
สำหรับผู ้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามที ่กำหนดไว้ใน รายละเอียด    
ของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมุ่งตามจุดเน้นที่สำคัญของหลักสูตร  และ     

https://elementary.kpru.ac.th/
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ช่วงเวลา วิธีการประเมนิผลนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเพื่อนำไปวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม 

ระหว่างที่นักศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร 

หลักสูตรมีการดำเนินการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับธรรมชาติของรายวิชา ตามที่กำหนดไว้ใน รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) โดยเชื ่อมโยงกับ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
หมวดที่ 4 การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม”  
 1. การประเมนิในรายวิชา 
   - การสอบกลางภาค 
   - การสอบปลายภาค  
 2. การประเมนิก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
   - การสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ 
   - การสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
   - การสอบประมวลความรู้วิชาเอก 
   - การสอบประมวลความรู้วิชาชีพ 
 3. การประเมนิหลังฝึกประสบการณ ์
   - การสอบประมวล 

ก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรอาจมกีารดำเนินการประเมินผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษาตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ โดยกำหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้
ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะอื่น ๆ กอ่นสำเร็จการศึกษา (Exit 
Exam) 

 
 การประเมินผลผู้เรียนของหลักสูตร กำหนดให้ดำเนินการตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562” และตามที่กำหนดในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
ตารางที่ 5.1-1 การประเมินผลของนักศึกษาจำแนกตามประเภทของรายวิชา  

ประเภทของรายวิชา วิธีการประเมนิผลผู้เรียน 
รายวิชาบรรยาย รูปแบบและวิธีการประเมิน ประกอบด้วย 

   1. การประเมินแบบปรนัย 
   2. การประเมินแบบอัตนัย 
   3. การประเมินด้วยการตรวจผลงาน 

รายวิชาปฏิบัติ รูปแบบและวิธีการประเมิน ประกอบด้วย 
   1. การประเมินแบบปรนัย 
   2. การประเมินแบบอัตนัย 
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ประเภทของรายวิชา วิธีการประเมนิผลผู้เรียน 
   3. การประเมินแบบปฏิบัต ิ
   4. การประเมินด้วยการตรวจผลงาน  

รายวิชาวิจัยและสัมมนา รูปแบบและวิธีการประเมิน ประกอบด้วย 
   1. การประเมินแบบอัตนัย 
   2. การประเมินด้วยการตรวจผลงาน 

 
  การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผู้เรียนของหลักสูตร จำแนกตาม“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562” และประกาศของคณะครุศาสตร์ในแตล่ะ
ปีการศึกษา รวมทั้งข้อกำหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผล
นักศึกษา ซึ่งครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) กระบวนการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  อย่างไรก็ตามหลักสูตรยังไม่ได้มีการนำ PLOs มากำหนดเป็นแนวทางในการประเมินที่ครอบคลุมทุก
รายวิชา เพียงนำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ทั้ง 6 ด้านมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ PLOs 
แล้วนำมากำหนดแนวทางการประเมินเบื้องต้นให้มีความใกล้เคียงมากที่สุด ดังตารางที่ 1.2-1 แสดงเชื่อมโยง
ความสอดคล้องระหว่าง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) 
 
   เกณฑ์ค ุณภาพย ่อยท ี ่  5 .2 : The student assessments including timelines, methods, 
regulations, weight distribution, rubrics and grading are explicit and communicated to students. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีการดำเนินการประเมินผลผู้เรียนโดยยึดข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
และเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
   หลักสูตรมีการนำ“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562” เกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และ
ประกาศของคณะครุศาสตร์ มาใช้ในการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 
โดยมีการพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา 
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  
   หลักสูตรยังมีการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและระดับการให้เกรดตามระเบียบมหาวิทยาลัย ซึ่ง
รายละเอียดทั้งหมดถูกระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบออนไลน์ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษา
และวางแผนการเรียนของตนเองได้ นอกจากนี ้ในวันปฐมนิเทศรายวิชา อาจารย์ผู ้สอนจะมีการชี้ แจง
รายละเอียดของรายวิชา เช่น วัตถุประสงค์ของรายวิชา เนื้อหาสาระ ขอบข่ายการวัดและประเมินผลแก่ ผู้เรียน
ทราบอีกครั ้งหนึ ่ง อย่างไรก็ตามการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (มาตรฐาน) หลักสูตรมี               
การดำเนินการเพียงบางรายวิชาเท่านั้น โดยมีการพิจารณาตามลักษณะธรรมชาติวิชา สำหรับหลักการของ    
การตัดสินผลการเรียนหลักสูตรดำเนินการ 2 รูปแบบ ได้แก่ การตัดสินผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์และการตัดสิน
ผลการเรียนแบบอิงกลุ่ม สำหรับวิธีการประเมินผลการเรียนหรือการตัดสินผลการเรียนทางหลักสูตรใช้วิธีการ
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ให้ระดับคะแนนตามกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ซึ่งนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดจึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการประเมิน ผลการเรียนแต่ละ
รายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี ้ 
ตารางที่ 5.2-1 เกณฑ์การประเมินผล 

ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 
B ดี (Good) 3.00 

C+ ดีพอใช้ (Fair Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 

D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
E ตก (Fail) 0.00 

  
  กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 5.3 : Methods including assessment rubrics and marking schemes 
are used to ensure validity, reliability and fairness of student assessment. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีการใช้เครื่องมือในการทดสอบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เช่น แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบทดสอบอัตนัย และแบบทดสอบถูก-ผิด เป็นต้น ซึ่งคณะครุศาสตร์จะกำหนดแนวทางในการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละปีการศึกษาไว้ดังนี้ การทดสอบกลางภาค : เน้นให้อาจารย์ได้ใช้เครื่องมือและวิธีการ
ทดสอบ 2 ลักษณะเป็นอย่างน้อย ได้แก่ การใช้แบบทดสอบปรนัย และแบบทดสอบอัตนัย การสอบปลายภาค
เรียน : เน้นให้ใช้เครื่องมือและวิธีการทดสอบแบบปรนัยเป็นหลัก ส่วนการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน  
ในแต่ละรายสัปดาห์ให้อาจารย์พิจารณาตามความเหมาะสม โดยพยามใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
ตอบสนองต่อลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน  
   ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการทดสอบ จะได้รับการพิจารณาความเหมาะสมจากประธานสาขาวิชา 
และคณะกรรมการในระดับคณะ ก่อนจะถูกนำไปใช้ในการทดสอบจริง แต่สำหรับเกณฑ์คะแนนแบบรูบริค  
ยังไม่ได้นำมาใช้ในการประเมินอย่างเป็นทางการ มีเพียงการนำไปใช้สำหรับการประเมินทักษะย่อยของ 
บางรายวิชาเท่านั้น  
   สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินตลอดจนเกณฑ์การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียนในแต่
ละรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะมีการแจ้งให้กับผู้เรียนทราบถึงแนวทางการวัดและประเมินผล พร้อมทั้งเครื่องมือ
ที่ใช้ในชั่วโมงแรกของการเรียนในรายวิชา (ปฐมนิเทศ) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและรับทราบ
ตั้งแต่การกำหนดรายละเอียดของการวัดและประเมินผล ช่วงเวลาของการวัดและประมินผล ตลอดจนหลัก
และวิธีการในการตัดสินผลการเรียนในแต่ละรายวิชาอย่างชัดเจน 
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   เกณฑ์ค ุณภาพย ่อยท ี ่  5 .4 : Feedback of student assessment is timely and helps to 
improve learning. 
   ผลการดำเนินงาน 
   ในการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชามีการกำหนดช่วงเวลาของการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน
โดยระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ ่งจะสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งในเบื้องต้นจะแบ่งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค ในกระบวนการทดสอบย่อยระหว่างภาคเรียน อาจารย์ผู ้สอนจะมีการแจ้งกำหนดการสอบ  
และผลการทดสอบตามที ่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื ่อให้ผู ้เรียนสามารถพิจารณา  
ผลการเรียนของตนเองเพื่อวางแผนการเรียนรู ้ในช่วงเวลาถัดไป หรือพัฒนาตนเองให้เป็น ไปตามเกณฑ์ 
ที่รายวิชากำหนด 
   สำหรับแนวทางในการช่วยเหลือผู้เรียนเก่ียวกับผลการเรียน ทางสาขาวิชามีการดำเนินการ ดังนี้ 
    1. การทดสอบกลางภาค (ระหว่างภาค) 
        - มีการชี้แจงแนวทางการสอบ/เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
        - นักศึกษาทำการทดสอบ 
        - ผู้สอนประกาศผลสอบ 
         (กรณีที่มีผู้เรียนมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาจารย์จะให้ผู้เรียนทำการทดสอบซอ่ม 
โดยใช้เครื่องมือที่แตกต่างจากชุดเดิมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของรายวิชา) 
    2. การทดสอบปลายภาค 
        - มีการชี้แจงแนวทางการสอบ/เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ 
        - นักศึกษาทำการทดสอบ 
     - ผู้สอนประกาศผลสอบ 
        (กรณีที่มีผู้เรียนมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด อาจารย์จะแจ้งให้ผู้เรียนทราบ และขอพบ
เป็นรายบุคคลเพื่อวางแผนในการปรับปรุงผลการเรียนในภาคเรียนหรือปีการศึกษาถัดไป) 
 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 5.5 : Students have ready access to appeal procedure. 
    ผลการดำเนินงาน 
    หลักสูตรมีการกำหนดรูปแบบการอุทธรณ์เกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินของรายวิชา    
ต่าง ๆ ในหลักสูตรของอาจารย์ผู้สอนแต่ละทัน ดังนี ้
    รูปแบบที่ 1 การอุทธรณ์เบื้องต้น 
    - นักศึกษาสามารถดำเนินการร้องขออาจารย์ผู ้สอนในรายวิชาที ่ตนเองศึกษาอยู ่ เพื ่อขอ
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินของแต่ละรายวิชาได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนจะดำเนินการแจ้งข้อมูลให้กับนักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ เช่น Facebook Line Mail เป็น
รายบุคคล 
    รูปแบบที่ 2 การอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชา 
    - นักศึกษาสามารถดำเนินการร้องขอให้อาจารย์ผู ้สอนในรายวิชาที่ตนเองศึกษาอยู่ เพื่อขอ
ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินและผลการประเมินของแต่ละรายวิชาได้ด้วยตนเอง ซึ่งหากอาจารย์
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ผู ้สอนไม่สามารถดำเนินการได้ตามความต้องการของนักศึกษา นักศึกษาสามารถดำเนินการแจ้งเรื ่อง  
การอุทธรณ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชาในช่องทาง “สายตรงประธานโปรแกรมวิชา” เพื่อให้
ประธานโปรแกรมวิชาดำเนินการประสานกับอาจารย์ผู้สอนและดำเนินการแจ้งข้อมูลกลับให้กับนักศึ กษา     
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้เป็นรายบุคคล 
    กรณีเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปหรือเป็นรายวิชาที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์จากคณะอื่น  ๆ  
ให้นักศึกษาดำเนินการร้องขออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ตนเองศึกษาอยู่ หรือดำเนินการร้องขอผ่านไปยัง
มหาวิทยาลัยโดยช่องทางที่กำหนด ซึ่งมีหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบประสานงาน ได้แก่ สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการในการประสานอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา  
ที่ดำเนินการร้องเรียน 
 

   รายการหลักฐาน 
   AUN-QA-5.1-5.5 
    1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
    2) ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 
    3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
    4) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  
    5) แบบทดสอบประจำรายวิชา 
    6) เว็บไซต์โปรแกรมวิชา เข้าถึงโดย 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXVxX0AnuDuL5iWZzKMAIEukKOLxOA7aRBAmBrLRFvTsAmlQ/viewform  
  ผลการประเมินตนเอง 

5 Student Assessment 1 2 3 4 5 6 7 
5.1 The student assessment is constructively aligned to 

the achievement of the expected learning 
outcomes. [1,2] 

✓       

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to 
students. [4,5] 

 ✓      

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment. [6,7] 

✓       

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
helps to improve learning. [3] 

 ✓      

5.5 Students have ready access to appeal procedure. [8]  ✓      
 Overall opinion  ✓      
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   เกณฑ์คุณภาพที่ 6 : คุณภาพของพนักงานสายวิชาการ (Academic Staff Quality)  
    เกณฑ์คุณภาพย่อยที ่6.1 : Academic staff planning (considering succession, 
promotion, re-deployment, termination, and retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service. 
    ผลการดำเนินงาน  
    หลักสูตรได้ดำเนินการตามกระบวนการของแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกับระดับคณะ ซึ ่งมี
กระบวนการ ดังนี้ 
     1. จัดทำกรอบอัตรากำลังคนทั้งใหม่และทดแทนอัตราเกษียณอย่างเหมาะสมตามกรอบ
เป้าหมายภารกิจ 
     2. สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งใน-ต่างประเทศ และ จัดตั้งกองทุนเพื่อ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่นอกเหนือจากทุนที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ระบุใน
หลักสูตร โดยประกาศเป็นสาขาที่ให้ทุนซึ่งจะแตกต่างกันตามสาขา 
     3. เพิ่มทุนสนับสนุนการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย (1 อาจารย์ 
1 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์) 
     4. เพิม่ทุนสนับสนุนในการทำเอกสารหรือตำราวิชาการ 
     5. สนับสนุนทุนในการนำเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ 
     6. สนับสนุนทุนในการพัฒนาตนเองด้านภาษาต่างประเทศ เช่น การอบรม/การสอบวัด
ความรู้ทางภาษา 
     7. สนับสนุนและเพิ่มทุนในการพัฒนาตนเองด้านทักษะทางวิชาการ/การเข้าร่วมประชุม
วิชาการ/การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานทั้งใน-ต่างประเทศ  
     8. สร้างขวัญกำลังใจโดยการให้รางวัลแก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่/การได้
ตำแหน่งทางวิชาการ 
     นอกจากนี้ หลักสูตรมีการวิเคราะห์ค่าภาระงานเทียบเท่าเต็มเวลาของอาจารย์ (FTE) ที่
ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 คน จำแนกตามระดับคุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 16 คน ปริญญา
เอก จำนวน 14 คน จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ จำนวน 14 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 11 
คน รองศาสตราจารย์  จำนวน 5 คน ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวทางการคำนวณ
ค่าภาระงานเทียบเท่าเต็มเวลาของอาจารย์ (FTE) และค่าภาระการเรียนของผู้เรียน (FTE of Student) ตาม
เกณฑ์ AUN-QA โดยประกาศกำหนดให้ “ภาระงานของอาจารย์ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เท่ากับ 1 FTE” ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 6.1-1 แสดงค่า FTEs ของอาจารย์ในหลักสูตรรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2563 
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ 

ตำแห
น่ง 

จำนวนชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
FTEs 

ภ.1 ภ.2 รวม 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ ป.เอก ผศ. 23 15 38 1.27 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ ป.เอก ผศ. 13 18 31 1.03 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ พิมพ์ทอง ป.โท ผศ. 19 17 26 0.87 
4 อาจารย์ ดร.ยุทธนา พันธ์มี  ป.เอก อ. 18 18 36 1.20 
5 อาจารย์ ดร.ศิริโสภา  แสนบุญเวช ป.เอก อ. 12 14 36 1.20 
6 อาจารยศ์ศิกัญชณา  บุญนาค ป.โท อ. 16 15 31 1.03 
7 รองศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตนไพศาล ป.โท รศ. 43 106 149 4.79 
8 อาจารย์ลัดดาวัลย์ แก้วใส ป.โท อ. 27 16 43 1.45 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ป.เอก ผศ. 31 24 55 1.83 
10 อาจารย์อนุรักษ์ อาสาสู้ ป.โท อ. 28 14 42 1.40 
11 Aj.Roland R.Cempron JR. ป.โท อ. 20 20 40 1.33 
12 อาจารย์รุ่งนภา บุญยิ้ม ป.โท อ. 28 26 54 1.80 
13 อาจารย์สายสุนีย์ ผาสุขคีรี ป.โท อ. 21 18 39 1.30 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ป.โท ผศ. 38 11 42 1.40 
15 อาจารย์โชคธำรงค์ จงจอหอ ป.โท อ. 21 19 40 1.33 
16 อาจารย์ดร.ศรวัส ศิริ ป.เอก อ. 26 20 46 1.53 
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา ป.เอก ผศ. 24 32 56 1.87 
18 อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา ป.โท อ. 17 12 29 0.97 
19 อาจารย์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว ป.เอก อ. 17 12 29 0.97 
20 อาจารย์วาลินา สังวรินทะ ป.โท อ. 24 21 45 1.50 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล ป.โท ผศ. 31 16 47 1.57 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม ป.เอก ผศ. 19 18 37 1.23 
23 รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ป.เอก รศ. 12 8 20 0.67 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์ หวาจ้อย ป.โท ผศ. 20 17 37 1.23 
25 รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล ป.เอก ผศ. 36 22 58 3.87 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น ป.เอก ผศ. 24 44 68 4.53 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร กันตรีมูล ป.โท ผศ. 20 23 43 2.87 
28 รองศาสตรจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ ป.เอก รศ. 21 15 36 2.40 
29 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ป.เอก รศ. 16,580 12,632 29,212 1,947.47 
30 Aj.Jessah Lim Bolivar ป.โท อ. 24 28 52 3.47 

รวม 6.60 
 
 เมื่อเทียบเป็นตารางที่แสดงถึงจำนวนอาจารย์ผู้สอน และจำนวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) ใน
สาขาวิชาแยกเป็น อาจารย์ประจำ และอาจารย์พิเศษ จำแนกตามเพศ เพื่อคำนวณในเกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.2 
ต่อไป และยังแสดงให้เห็นถึงจำนวนร้อยละของอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาเอกเมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด
ในสาขาวิชาได้ ดังนี้   
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ตารางที่ 6.1-2 แสดงจำนวนอาจารย์และจำนวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) 

ปีการศึกษา  / ประเภท 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม อาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

จำนวน(คน) FTEs* จำนวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา  2561 
1. อาจารย์ประจำ        
     1.1 ศาสตราจารย์ - - - - - - 
     1.2 รองศาสตราจารย์ 3 1 4 172.02 3 75 
     1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 9 14 2.62 7 50 
     1.4 อาจารย ์ 9 19 28 75.82 4 14.29 
2. อาจารย์พิเศษ  - -     

รวม 17 29 46 250.46 14 100 
ปีการศึกษา 2562 
1. อาจารย์ประจำ        
     1.1 ศาสตราจารย์ - - - - - - 
     1.2 รองศาสตราจารย์ 1 - 1 0.70 1 100 
     1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 8 13 2.74 6 46.15 
     1.4 อาจารย ์ 5 13 18 23.76 5 27.7 
2. อาจารย์พิเศษ  - -     

รวม 11 21 32 26.5 12 100 
ปีการศึกษา 2563 
1. อาจารย์ประจำ        
     1.1 ศาสตราจารย์ - - - - - - 
     1.2 รองศาสตราจารย์ 3 1 4 1,955.33 3 75 
     1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 4 12 1.96 7 58.33 
     1.4 อาจารย ์ 5 9 14 20.48 4 28.57 
2. อาจารย์พิเศษ 16 14 30 1,977.44 14 100 

รวม 32 28 60 3,955.21 28 100 
   

หมายเหตุ : * อาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) หมายถึง 
 - อาจารย์ที่มีระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต ่9 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 1 FTEs  
 - อาจารย์ที่มีระยะเวลาการทำงาน 6 -8 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 0.5 FTEs  
 - อาจารย์ที่มีระยะเวลาการทำงานไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็น 0 FTEs  
 - อาจารย์พิเศษให้นับภาระงานของอาจารย์พิเศษทั้งปีการศึกษา  หารด้วย มาตรฐานภาระงาน
ของมหาวิทยาลัย (6 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา = 72 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)  
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   จากข้อมูลดังกล่าว ทางสาขาวิชามีการหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับคุณวุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
โดยพิจารณาจำนวนผู้มีคุณสมบัติตามกรอบระยะเวลา เนื่องจากอาจารย์ในสาขาวิชาตอนนี้มีจำนวนหลายท่าน
ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อประสิทธิภาพในส่วนของการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการ
วิชาการ 
   เ กณฑ ์ ค ุ ณภ าพย ่ อ ยที่  6.2 : Staff-to-student ratio and workload are measured and 
monitored to improve the quality of education, research and service. 
   ผลการดำเนินงาน  
   หลักสูตรมีการวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 
2563 ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-5 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง แนวทางการคำนวณค่าภาระงาน
เทียบเท่าเต็มเวลาของอาจารย์ (FTE) และค่าภาระการเรียนของผู้เรียน (FTE of Student) ตามเกณฑ์ AUN-
QA โดยประกาศกำหนดให้ “ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียน จำนวน 22 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา เท่ากับ 1 FTE 
of Student” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
ตารางที่ 6.2-1 แสดงจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (TTEs) 

หมู่เรียน 
จำนวน
นักศึกษา 

จำนวนหน่วยกิต 
ที่ลงทะเบียนเรียน (รายบุคคล) FTEs รวม 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม 
5911217 25 (27) 6 6 12 8.18 
5911218 27 (28) 6 6 12 8.18 
6011216 26 (29) 22 17 39 26.59 
6011217 28 (29) 19 17 36 24.55 
6111216 27 (30) 23 21 44 30.00 
6111217 16 (19) 23 21 44 30.00 
6211214 28 (29) 24 22 46 31.36 
6211215 30 (30) 24 22 46 31.36 
6311213 29 (30) 24 24 48 34.09 
6311214 25 (28) 24 26 50 34.09 

รวม 261    258.41 
  

เมื่อเปรียบเทียบเป็นตารางที่แสดงถึงอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเทียบเท่า (FTEs) ในสาขาวิชาผล
ปรากฎดังนี้   
ตารางที่ 6.2-2 แสดงอัตราสว่นอาจารย์ต่อนักศึกษาเทียบเท่า (FTEs)  ประจำปีการศึกษา 2563 

ปีการศึกษา 
ผลรวม FTEs  
ของอาจารย์ 

ผลรวม FTEs  
ของนักศึกษา 

อัตราส่วนอาจารย์ 
ต่อนักศึกษา 

2563 3,955.21 25.84 1:5 
2562 26.5 24.68 1:9 
2561 250.46 23.45 1:7 
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   เกณฑ ์ค ุณภาพย ่อยท ี ่  6 .3  : Recruitment and selection criteria including ethics and 
academic freedom for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated. 
   ผลการดำเนินงาน 
   ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีการจัดประชุมอาจารย์
ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2558 และเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ หรือผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือมีผลงานทางวิชาการ และมีประสบการณ์ในด้าน    
การประถมศึกษา กระบวนการสรรหาและคัดเลือกและแต่งตั้งดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วน
ร่วมของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.4 : Competences of academic staff are identified and evaluated. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีการใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดย
กำหนดเป็นเงื ่อนไขการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายวิชาการ เกณฑ์สมรรถนะดังกล่าวถูก
กำหนดไว้จำนวน 10 ประเด็น ได้แก่ 
    1. ประเด็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    2. การบริการที่ด ี
    3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
    4. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 
    5. การทำงานเป็นทีม 
    6. การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
    7. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น 
    8. การสืบเสาะหาข้อมูล 
    9. การสร้างสัมพันธภาพ 
    10. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
   มีหลักในการพิจารณาผ่านระดับหัวหน้างาน (ประธานโปรแกรมวิชา) ระดับคณะ (คณบดี) และ
ระดับมหาวิทยาลัย (คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินออนไลน์ผ่านระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) ของมหาวิทยาลัย 
 

   เกณฑ์ค ุณภาพย่อยที ่  6.5 : Training and developmental needs of academic staff are 
identified and activities are implemented to fulfill them. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีแผนพัฒนาตนเองที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพที่
สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร ตลอดจนภาระงานที่รับผิดชอบตามโครงสร้างของโปรแกรมวิชา ซึ่งในแต่ละ
ปีการศึกษา อาจารย์จะได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองตามระบบที่
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มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสรุปจำนวนครั้งของอาจารย์แต่ละคนในการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ พ .ศ.   
2563 ดังนี้  
ตารางที่ 6.5-1 แสดงจำนวนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 

ที ่ ชื่อ-สกุล จำนวนครั้ง 

1 อาจารย์ ดร.ศิริโสภา แสนบญุเวช 3 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 3 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ 2 
4 อาจารย์ ดร.ยุทธนา พันธ์มี 2 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วชิระ พิมพ์ทอง 4 
6 อาจารย์ศศิกัญชณา บุญนาค 2 

 
ตารางที่ 6.5-2 แสดงจำนวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์เปรียบเทียบรายปี 

ปีการศึกษา จำนวนกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย ์ หมายเหต ุ
2559 6  
2560 11  
2561 8  
2562 17  
2563 17  

 
ตารางที่ 6.5-3 แสดงรายช่ือกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ 

ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2559 ร่วมประชุมวิชาการ “การเรียนการ
สอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับ
มหาชนและการเรียนรู้ในอนาคต” 
24/07/2559-26/07/2559 

นำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

อาจารย์ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 

2560 
 

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัย  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
07/02/2560 – 08/02/2560 
 

นำแผนการดำเนินการ    
การวิจัยบูรณาการกับ    
การจัดการเรียนการสอน   
มาใช้ในรายวิชา 
 
 

อาจารย์ศิริโสภา 
แสนบุญเวช 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ “เรื่องการ
พัฒนาการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0” 

นำแผนการดำเนินการ    
การวิจัยบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนมาใช้ใน
รายวิชา 

อาจารย์ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ณ Curtin 
University ณ ประเทศออสเตรเลีย  
21/05/2560 – 03/06/2560 

นำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูประถมศึกษา 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 

2562 
 

ประชุม PLC การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ระดับประถมศึกษาโดย อาจารย์ ครู 
นักศึกษา และชุมชน  ณ โรงเรียนสัก
งามประชาสรรค์ อ.คลองลาน จังหวัด 
กำแพงเพชร  23/01/2562 

บูรณาการการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองในการจัดการ
เรียนการสอน 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 14 
จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดม 
ศึกษาแห่งประเทศไทย  ณ  โรงแรม
แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 
กรุงเทพมหานคร  
27/03/2562 – 29/03/2562 

นำแนวคิดเทคนิค และ
วิธีการใหม่ๆมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 
 
 
 
 
 

เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งที่ 14       
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 
กรุงเทพมหานคร  
 27/03/2562 -29/03/2562 

นำแนวคิดเทคนิค และ
วิธีการใหม่ๆมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 
 
 

เข้ารับการฝึกอบรมโครงการนักวิจัยรุ่น
ใหม่(ลูกไก่) รุ่นที่ 7 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 
27/05/2562 – 31/05/2562 
 
 

นำแนวคิดเทคนิค และ
วิธีการใหม่ๆมาใช้ใน       
การจัดการเรียนการสอน 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา 
แสนบุญเวช 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เพื่อ นำเสนอบทความวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14   
ณ มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
กรุงเทพมหานคร  
21/06/2562 – 21/06/2562 

นำผลการวิจัยมาใช้ใน    
การจัดการเรียนการสอน 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อ
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน    
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  
28/06/2562 – 28/06/2562 

นำแนวคิดทางการศึกษามา
ใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน 

อาจารย์ ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 

ประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและ
พัฒนาครูรักษ์ถิ่น ณ ห้องวีนัส 3-4 ชั้น 
2 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซินิชั่น เซ็นเตอร์
เมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
11/09/2562 – 14/09/2562 

นำแนวคิดทางการศึกษามา
ใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 
 
 

เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการ
นานาชาติด้านการสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ณ โรงแรม เดอะ 
ควอเตอร์ อารีย์ กรุงเทพมหานคร  
12/12/2562 – 12/12/2562 

นำแนวคิดทางการศึกษามา
ใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา 
แสนบุญเวช 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบัน
ผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์) ถิ่น  ณ 
โรงแรม ที เค พาเลซ จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร     
20/03/2563 – 22/03/2563 

นำแนวคิดทางการศึกษามา
ใช้ในการจัดการเรียน      
การสอน 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ณ Curtin 
Universityณ ประเทศ ออสเตรเลีย  
21/05/2560 – 03/06/2560 

นำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ
ครูประถมศึกษา 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2563 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
10/03/64-10/03/64 

นำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนบูรณาการกับ
รายวิชาภาษาศาสตร์สำหรับ
ครูประถมศึกษา 

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human 
Subject Protection Course)” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร  
22/12/2563 

นำมาใช้ในการบูรณาการกับ
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

อาจารย ์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 
 
 
 

เข้าอบรม “การสอน Online Active 
Learning โดยใช้การคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค”์และข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนานักศึกษาครูโครงการครู
รัก(ษ์)ถิ่น 
17 -18 /03/ 2564 

นำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

อาจารย์ดร.ศิริโสภา  
แสนบุญเวช 

    

2559 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การนำ
ระบบ Response to Intervention 
(RTI) ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน  ณ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
12/05/2559 – 13/05/2559   

การนำวิธีการมาประยุกต์ใช้
ในรายวิชาการศึกษา
แบบเรียนรวม 

ผศ.ดร.บุญล้อม  
ด้วงวิเศษ 
 
 
 
 
 

2560 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 
ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการ
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรม
แอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) 
กรุงเทพมหานคร   
29/03/2560 – 31/03/2560 
 
 

การนำวิธีการมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดกับ
คณาจารย์ในคณะครุศาสตร ์

ผศ.ดร.บุญล้อม   
ด้วงวิเศษ 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  AUN – QA 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง การจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา  
ณ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISETY) 
จังหวัดเชียงใหม่   
23/08/2560 – 25/08/2560 

การนำหลักการจัดการเรียน
การสอนและการช่วยเหลือ
คนพิการมาปรับใช้กับเนื้อหา
ในรายวิชาการศึกษา
แบบเรียนรวม 

ผศ.ดร.บุญล้อม   
ด้วงวิเศษ 
 
 
 
 
 

อบรมหลักสูตรการประเมินตนเอง  
ด้วยเกณฑ์ EdPEx (SA) จัดโดย สกอ.      
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค(อบรม SA-
EdPEx) กรุงเทพมหานคร 
12/09/2560 – 15/09/2560 

การนำแนวคิดและหลักการ
มาปรับใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

ผศ.ดร.บุญล้อม    
ด้วงวิเศษ 
 
 
 

อบรมเกณฑ ์EdPEx จัดโดย สกอ. ณ 
โรงแรมอีสตินตัน จังหวัดเชียงใหม่
05/09/2560 – 08/09/2560 

การนำแนวคิดและหลักการ
มาปรับใช้ในการวางแผนการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

ผศ.ดร.บุญล้อม   
ด้วงวิเศษ 

ประชุมการดำเนินโครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานและโครงการมหาวิทยาลัยพี่
เลี้ยงให้สถานศกึษาในท้องถิ่น  
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 จังหวัดตาก 
01/11/2560 – 01/11/2560 

การนำแนวคิดและหลักการ
มาปรับใช้ในการวางแผน
และออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.บุญล้อม   
ด้วงวิเศษ 

2561 อบรมหลักสูตร TQA Criteriaณ 
โรงแรมเซ็นจูรี ่พาร์ค 
กรุงเทพมหานคร 
17/04/2561 – 20/04/2561 

การนำแนวคิดมาปรับใช้ใน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

ผศ.ดร.บุญล้อม   
ด้วงวิเศษ 

อบรมหลักสูตร TQA Internal 
Organization Assessment ณ 
โรงแรมเซ็นจูรีพ่าร์ค กรุงเทพมหานคร 
19/06/2561 – 22/06/2561 
 

การนำแนวคิดมาปรับใช้ใน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

ผศ.ดร.บุญล้อม   
ด้วงวิเศษ 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 อบรมหลักสูตร TQA Application 
Report Writing ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ 
พาร์ค กรุงเทพมหานคร29/05/2561 
– 31/05/2561 

การนำแนวคิดมาปรับใช้ใน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

ผศ.ดร.บุญล้อม  
ด้วงวิเศษ 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำ
มาตรฐานการศึกษาของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
กรุงเทพมหานคร 
13/01/2561 – 14/01/2561 

การนำแนวคิดมาปรับใช้ใน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

ผศ.ดร.บุญล้อม  
ด้วงวิเศษ 
 
 
 
 
 

2562 
 
 
 
 

ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย
ความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2562 ณ  มรภ.จันทรเกษม 
กรุงเทพมหานคร 17/08/2562 – 
18/08/2562 

การนำแนวคิดมาปรับใช้ใน
การวางแผนและการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

ผศ.ดร.บุญล้อม   
ด้วงวิเศษ 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบัน
ผลิตและพัฒนาครูรัก(ษ์) ณ ถิ่น
โรงแรม ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร  
20/03/2563 – 22/03/2563 

การนำแนวคิดมาปรับใช้ใน
การวางแผนออกแบบ      
การจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการหลักสูตร 

ผศ.ดร.บุญล้อม  
ด้วงวิเศษ 

2563 
 

ศึกษาดูงานระบบและกลไลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ที่มีการ
ปรับเปลี่ยนหลังการประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563) ณ 
มหาวิทยลัยราชภัฏนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์  
15/12/2563 – 15/12/2563 

นำมาใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรยีนการสอน
ในรายวิชา ชุมชนสัมพันธ์
และการทำงานร่วมกบั
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ผศ.ดร.บุญล้อม  
ด้วงวิเศษ 
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงานบริหารจัดการหลักสูตร 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน การ
กำกับติดตามหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน AUN-QA 

นำมาใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการเรยีนการสอน
ในรายวิชา ชุมชนสัมพันธ์

ผศ.ดร.บุญล้อม   
ด้วงวิเศษ 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ณ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  
24/11/2563 – 26/11/2563 

และการทำงานร่วมกับ
ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ 
Design Thinking for Educator คณะ
ครุศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คณาจารย์ด้านการเรียนการสอนและ
บุคลากรสายสนับสนุน  
16-17/12/2563 

นำมาใช้ในการออกแบบ 
การเรียนการสอน 

ผศ.ดร.บุญล้อม  
ด้วงวิเศษ 

    

2559 
 

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด อุตรดิตถ์ 
01/08/2559 – 02/08/2559 

ได้แนวทางการเขียนงานวิจัย
มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและเขียนโครงการ 

ผศ.ดร.ปาริชาต  
เตชะ 

2560 เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตร
และการสอน (National and 
International Conference on 
Curriculum and Instruction 2017) 
ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จังหวัด 
ขอนแก่น     
03/02/2560 – 05/02/2560 

นำแนวคิดทางหลักสูตรและ
การสอนมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.ปาริชาต    
เตชะ 
 

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ภายใต้หัวข้อ “การทำงานวิจัยเชิง
พื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร์
พระราชา”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก   
27/11/2560 – 28/11/2560 

ได้แนวทางการเขียนงานวิจัย
มาใช้ในการจัดการเรียน  
การสอน 

ผศ.ดร.ปาริชาต  
เตชะ 
 

2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จิตวิญญาณ
ความเป็นครูกับการสร้างแรงบันดาล
ใจให้นักเรียน ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
จันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 
8/04/2561 – 20/04/2561 
 

สร้างแรงบันดาลใจให้
นักเรียน มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.ปาริชาต  
เตชะ 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดจิตปัญญา ระบบพี่เลี้ยงและ
การเรียนรู้ฐานวิจัย CCR  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
จังหวัดลำปาง  
26/05/2561 – 27/05/2561 

ได้แนวคิดจิตปัญญา ระบบพ่ี
เลี้ยงและการเรียนรู้ฐานวิจัย 
CCR  มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.ปาริชาต  
เตชะ 

ร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย 
ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง จังหวัดลำปาง  
19/07/2561 – 20/07/2561  

ได้แนวทางการเขียนงานวิจัย
มาใช้ในการจัดการเรียน  
การสอน 

ผศ.ดร.ปาริชาต    
เตชะ 
 
 
 
 

2562 
 
 
 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาต“ิครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 2 
ณ ห้องคอนเวนช่ันฮอล ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก  21/03/2562 – 
21/03/2562 

ได้รางวัลการนำเสนอ
งานวิจัยและได้แนวทางจาก
งานวิจัยมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.ปาริชาต  
เตชะ 

เข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 14 
จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย     
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 
กรุงเทพมหานคร  
27/03/2562 – 29/03/2562 

ได้แนวทางการพัฒนา
วิชาชีพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ผศ.ดร.ปาริชาต    
เตชะ 

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ
และความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมอง
เป็นฐาน ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   

ได้แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะและความรู้เรื่อง
การเรียนรู้โดยสมองเปน็ฐาน   

ผศ.ดร.ปาริชาต    
เตชะ 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

19/07/2562 – 20/07/2562 
เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติ
ด้านการสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์  
อารีย์ กรุงเทพมหานคร   
12/12/2562 – 12/12/2562 

ได้แนวทางการการสร้าง
ความเสมอภาคทาง
การศึกษามาใช้ในการจัด 
การเรียนการสอนและ    
การบริหารจัดการ 

ผศ.ดร.ปาริชาต     
เตชะ 

2563  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human 
Subject Protection Course)” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร  
22/12/2563 

นำมาใช้ในการบูรณาการกับ
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ผศ.ดร.ปาริชาต     
เตชะ 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดเชิง
ออกแบบ Design Thinking for 
Educator คณะครุศาสตร์ จดักิจกรรม
เพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียน 
การสอนและบคุลากรสายสนบัสนุน  
16-17/12/2563 

นำมาใช้ในการออกแบบ 
การเรียนการสอน 

ผศ.ดร.ปาริชาต    
เตชะ 

    

2559 
 
 
 
 

ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้าน    
อีเลิร์นนิง ปี 2559 "การเรียนการสอน
ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน
และนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ใน
อนาคต" โดยใช้งบประมาณโครงการ  

นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ดร. ยุทธนา 
พันธ์มี 
 
 
 

201201460121 กจิกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะวิทยาการวิชาชีพเพื่อการ
แข่งขัน ร่วมประชุมวิชาการ
ระดับชาติณ จังหวัด เชียงใหม่   
24/07/2559 - 26/07/2559 

นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ดร. ยุทธนา 
พันธ์มี 
 
 
 

ร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
NECTEC ACE 2016  "3 ทศวรรษ 
พัฒนาไทยงานวิจัยใช้ได้จริง" ณ ศูนย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 
กรุงเทพมหานคร   

นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ดร. ยุทธนา 
พันธ์มี 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

11/09/2559 - 12/09/2559 
ร่วมศึกษาแนวทางการฝึกอบรม PBL 
สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้าน ICT ภายใต้โครงการใน
พระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
ณ มหาวิทยาลยันเรศวร คณะ
ศึกษาศาสตร์ จังหวัดพิษณุโลก   
8/11/2559 - 11/11/2559 

นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ดร. ยุทธนา 
พันธ์มี 

2560 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ภายใต้หัวข้อ “การทำงานวิจัยเชิง
พื้นที่แบบบูรณาการตามศาสตร์
พระราชา”ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัด พิษณุโลก 
27/11/2560 - 28/11/2560 

นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ดร. ยุทธนา 
พันธ์มี 

2561 ประชุมโครงการพัฒนาครูรปูแบบครบ
วงจร ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ณ โรงเรียน    
สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 
09/04/2561 - 10/04/2561 

นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ดร. ยุทธนา 
พันธ์มี 

2562 อบรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้
ไอซีที ตามแนว Constructionism 
(PBL using ICT) ภายใต้มูลนธิิ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ประจำป ี2562 
โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
จังหวัดพิษณุโลก 
26/01/2562 - 27/01/2562 

นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ดร. ยุทธนา 
พันธ์มี 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2563 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
10/03/64-10/03/64 

นำมาใช้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

อาจารย์ ดร. ยุทธนา 
พันธ์มี 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดเชิง
ออกแบบ Design Thinking for 
Educator คณะครุศาสตร์ จดักิจกรรม
เพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียน 
การสอนและบคุลากรสายสนบัสนุน  
16-17/12/2563 

นำมาใช้ในการออกแบบ 
การเรียนการสอน 

อาจารย์ ดร. ยุทธนา 
พันธ์มี 

    

2563  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human 
Subject Protection Course)” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร  
22/12/2563 

นำมาใช้ในการบูรณาการกับ
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
 
 
 
 

อบรมโครงการกิจกรรมส่งเสรมิเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูรัก
(ษ์) ถิน่ รุ่นที่ 1 ณ ห้องบัวหลวง  
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัด
ปทุมธานี  13/11/2363-15/11/2563 

นำมาใช้ในการบูรณาการกับ
การสอนในรายวิชา
พัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กประถมศึกษา และ
วิชาจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 

ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
 
 

อบรมโครงการกิจกรรมส่งเสรมิเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคร ู  
รัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 1 ณ ห้องบวัหลวง  
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัด
ปทุมธานี  19/02/2364-21/02/2564 

นำมาใช้ในการบูรณาการกับ
การสอนในรายวิชา
พัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กประถมศึกษา และ
วิชาจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 

ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดเชิง
ออกแบบ Design Thinking for 
Educator คณะครุศาสตร์ จดักิจกรรม
เพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียน 
การสอนและบคุลากรสายสนบัสนุน  
16-17/12/2563 

นำมาใช้ในการออกแบบ  
การเรียนการสอน 

ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
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ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2563  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human 
Subject Protection Course)” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภฏักำแพงเพชร  
22/12/2563 

นำมาใช้ในการบูรณาการกับ
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
 
 
 
 

อบรมโครงการกิจกรรมส่งเสรมิเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูรัก
(ษ์) ถิน่ รุ่นที่ 1 ณ ห้องบัวหลวง  
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัด
ปทุมธานี 13/11/2363-15/11/2563 

นำมาใช้ในการบูรณาการ 
กับการสอนในรายวิชา
พัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กประถมศึกษา และ
วิชาจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 

ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
 
 
 
 

อบรมโครงการกิจกรรมส่งเสรมิเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาครูรัก
(ษ์) ถิน่ รุ่นที่ 1 ณ ห้องบัวหลวง  
โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัด
ปทุมธานี 19/02/2364-21/02/2564 

นำมาใช้ในการบูรณาการกับ
การสอนในรายวิชา
พัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กประถมศึกษา และ
วิชาจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ 

ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดเชิง
ออกแบบ Design Thinking for 
Educator คณะครุศาสตร์ จดักิจกรรม
เพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียน 
การสอนและบคุลากรสายสนบัสนุน  
16-17/12/2563 

นำมาใช้ในการออกแบบ  
การเรียนการสอน 

ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 

2563  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human 
Subject Protection Course)” 
ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏกำแพงเพชร  
22/12/2563 

นำมาใช้ในการบูรณาการกับ
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

อาจารย์ศศิกัญชณา  
บุญนาค 
 
 
 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การคิดเชิง
ออกแบบ Design Thinking for 
Educator คณะครุศาสตร์ จดักิจกรรม
เพื่อพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียน 
การสอนและบคุลากรสายสนบัสนุน 

นำมาใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอน 

อาจารย์ศศิกัญชณา 
บุญนาค 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  AUN – QA 
ปีการศึกษา  2563 

 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        49        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
 
 

 

ปีการศึกษา 
รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ 
การอบรม การสัมมนา การประชุม
ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้รับ
รางวัลหรือการยอมรับ 

อาจารย์ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ในเรื่องการคิดเชิงออกแบบ Design 
Thinking for Educator 
16-17/12/2563 
เข้าอบรม “การสอน Online Active 
Learning โดยใช้การคิดวิเคราะห์และ
สร้างสรรค”์และข้อเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนานักศึกษาครูโครงการครู
รัก(ษ์)ถิ่น 17 -18 /03/ 2564 

นำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

อาจารย์ศศิกัญชณา  
บุญนาค 

 

   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.6 : Performance management including rewards and recognition 
is implemented to motivate and support education, research and service. 
   ผลการดำเนินงาน 

   หลักสูตรดำเนินการส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับการนำ ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนตลอดจนใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้รางวัลในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรมีอาจารย์ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น จำนวน 2 
คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ มีอาจารย์ที่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก จำนวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ยุทธนา พันธ์มี และมีอาจารย์ที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี จำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ พิมพ์ทอง และอาจารย์ศศิกัญชณา       
บุญนาค นอกจากนี้ ยังมีอาจารยท์ี่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 1 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ยุทธนา พันธ์มี 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที ่ 6.7 : The types and quantity of research activities by academic 
staff are established, monitored and benchmarked for improvement. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีการดำเนินการติดตามประเภทและจำนวนงานวิจัยของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่อาจารย์มีงานวิจัย และบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับ แต่ยังไม่มีงานวิจัยที่
ได้รับรางวัล อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้มีการกำหนดแผนการส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนางานวิจัย และขอทุน
สนับสนุนในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และทุนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงการพัฒนาตนเองทางด้าน        
การวิจัย ดังตารางที่ 6.7 ที่แสดงให้เห็นถึงงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่าน 
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ตารางที่ 6.7 แสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

อาจารย ์ ชื่อผลงาน วารสารที่ได้ตพีิมพ ์
ปีที่ตีพิมพ์ 

(ค.ศ.) 
1. อัคริมา ใบทอง  
2. ศิริโสภา แสนบุญเวช 
3. จันทรัตน์ ออ่นฤทธิ ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนทักษะการอ่านและเขียน
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบ  
ฝึกทักษะของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน   
บ้าน ท่า เสากระโดง อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1, 
9 มีนาคม 2561. หน้า 
1336-1342 
 

2018 
 

ศิริโสภา แสนบุญเวช การจัดการเรียนการสอนด้วย    
การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อ
ส่งเสริมความคดิสร้างสรรค ์
 
 

รายงานสืบเน่ืองการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 14 Digital 
Technology for 
Sustainable Wellbeing 
and Smart Society, 21 
มิถุนายน 2562. หน้า 
311-322. 

2019 

1. สุดคะนึง นฤพนธ์จิรกุล  
2. ศิริโสภา แสนบุญเวช 

การศึกษาแรงจูงใจในการเรยีน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกำแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองการ 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร, 20 ธันวาคม 
2562. หน้า 33-44. 

2019 

1. อนุชา ภูมิสิทธิพร 
2. ศิริวิมล ใจงาม 
3. สุวพัชร์ ช่างพินิจ 
4. ชนัญชิดา ศริิเอก 
5. บุญล้อม ด้วงวิเศษ 

การศึกษา ความพึงพอใจของครู
และบุคลากรทางการศึกษาพิเศษที่
มีต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
ศูนย์ การศึกษาพิเศษ คณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม  

วารสารสักทอง:วารสาร 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกำแพงเพชร. 
23(2), หน้า 52-60. 

2017 
 
 

 

1. อนุชา ภูมิสทิธิพร 
2. ศิริวิมล ใจงาม 
3. สุวพัชร์ ช่างพินิจ 
4. ชนัญชิดา ศริิเอก 

การศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้ปกครองเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ ที่มีต่อการรับบริการของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  

วารสารมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  

2017 
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อาจารย ์ ชื่อผลงาน วารสารที่ได้ตพีิมพ ์
ปีที่ตีพิมพ์ 

(ค.ศ.) 
5. บุญล้อม ด้วงวิเศษ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพิบูลสงคราม 
ราชภัฏพิบูลสงคราม. 
12(2), หน้า 367-387. 

 

1. อนุชา ภูมิสิทธิพร 
2. ศิริวิมล ใจงาม 
3. สุวพัชร์ ช่างพินิจ 
4. ชนัญชิดา ศริิเอก 
5. บุญล้อม ด้วงวิเศษ 

การศึกษาความพึงพอใจของ 
อาจารย์ผู้สอนที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของนักวิชาการศึกษา
พิเศษปฏิบัติการ (ล่ามภาษามือ) 
สังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะ
ครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม  

วารสารวิจัยและพัฒนา 
การศึกษาพิเศษ. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ. 6(2), หน้า 95-106. 

2017 

บุญล้อม ด้วงวิเศษ  การส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญา
สำหรับครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วารสารทางการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ: ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 

2019 

1. วรพรรณ ขาวประทุม 
2. สิริวรรณ สิรวณิชย์  
3. บุญล้อม ด้วงวิเศษ  

การจัดการความรู้บนฐานความ 
หลากหลายทางวัฒนธรรม และวิถี
ชีวิตชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มชาติ
พันธ์ุในตำบลคลองน้ำไหล อำเภอ
คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร.  

สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (สทมส.), 22 
(ฉบับพิเศษ), กันยายน-
ธันวาคม 2559 , หน้า 
124-137. 

2016 

1. ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ 
2. บุญล้อม ด้วงวิเศษ  
3. สุนีย์ บัวบุตร 

การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ 
รายวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านสะกดคำของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 
โรงเรียน บ้านไร่ อำเภอเมือง 
จังหวัดกำแพงเพชร.  
 

รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
211 “ครุศาสตร์ศึกษา  
ครั้งที่ 1” (ฉบบัที่ 1) วันที่ 
29 มีนาคม 2561 ณ  
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร. (หน้า 1308-
1318). กำแพงเพชร:  
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร. 

2016 
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อาจารย ์ ชื่อผลงาน วารสารที่ได้ตพีิมพ ์
ปีที่ตีพิมพ์ 

(ค.ศ.) 
1. นันท์ อุดจันทร์ 
2. ชยุตม์ กระต่ายทอง  
3. บุญล้อม ด้วงวิเศษ 

การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติ
และผลงานสำคัญของบุคคลสำคัญ
ในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 
(อินทรัม พรรย ์บุญประคองพิทยา
คม) จังหวัดกำแพงเพชร.   

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
“ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 
2” (ฉบับที ่2) วันที่ 21-22 
มีนาคม 2562 ณ       
ห้องคอนเวน ชั่นฮอล   
ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม . 
(หน้า 92-105). พิษณุโลก: 
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พิบูลสงคราม. 

2019 

1. อนุชา ภูมิสิทธิพร 
2. บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
3. พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
4. วันทนา สวนเศรษฐ 

การพัฒนาหนังสือภาษามือไทย 
เรื่องอาหารไทย สำหรับนักศกึษาที่
มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

วารสารวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ  ปีที่ 9 
ฉบับที่ 1 มกราคม-
มิถุนายน 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พิบูลสงคราม 

2019 

1. เปรมฤทัย บริรักษ์ 
2. จันทร์จิรา ทองหล่อ  
3. ปาริชาต เตชะ 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
เรียน แบบร่วมมือ เรื่อง การอ่าน
และเขียนคำทีส่ะกดตรงตาม
มาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 

รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 
2” (ฉบับที ่2) วันที่ 21-22 
มีนาคม 2562 ณ ห้องคอน
เวนช่ันฮอล ศูนย์
วัฒนธรรม ภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม . 
(หน้า 1-12). พิษณุโลก:         
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พิบูลสงคราม. 
 

2019 
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ผลการประเมนิ  
6 Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 

6.1 Academic staff planning (considering 
succession, promotion, re-deployment, 
termination, and retirement) is carried out 
to fulfil the needs for education, research 
and service [1] 

 ✓      

6.2 Staff-to-student ratio and workload are 
measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service 
[2] 

 ✓      

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for 
appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated [4,5,6,7] 

 ✓      

6.4 Competences of academic staff are 
identified and evaluated [3] 

 ✓      

6.5 Training and developmental needs of 
academic staff are identified and activities 
are implemented to fulfill them [8] 

 ✓      

6.6 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research 
and service [9] 

 ✓      

6.7 The types and quantity of research 
activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for 
improvement [10] 

 ✓      

 Overall opinion  ✓      
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 เกณฑ์คุณภาพที่ 7 : คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 
  เกณฑ ์ค ุณย ่อยท ี ่  7 .1  : Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is carried out to fulfil the needs for education, research and service. 
  ผลการดำเนินการ 
  หลักสูตรฯ มีการดำเนินการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการให้บริการนักศึกษา และการบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการจำเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยส่วนใหญ่คณะฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลาง (ยกเว้น สิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติ การการงาน
อาชีพ)  
  คณะฯ ได้จัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนภายในสังกัดสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ร่วมกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด เจ้าหน้าที่งานธุรการ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน เจ้าหน้าที่งานศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพประจำอาคารกีฬาในร่ม เจ้าหน้าที่งาน
นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการประจำ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงบุคลากร
ประจำห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกัน 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำกองพัฒนานักศึกษา ทำหน้าที่ในการให้บริการงานแนะแนวและให้คำปรึกษา งานเวช
ศึกษาป้องกันและบริการสุขภาพ งานทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งาน
กีฬาและนันทนาการ งานนักศึกษาวิชาทหาร และงานวินัยและพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ประจำสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทำหน้าที่ในการให้บริการงานหลักสูตรและแผนการเรียน และงานทะเบียนและ
ประมวลผล  เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่ประจำ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้  
  บุคลากรดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานที่ตนได้รับมอบหมายตามกรอบภาระงาน  
ตลอดจนต้องเข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการอบรม สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ยังขาดเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร ที่เข้ามาช่วย
บริหารจัดการ ดูแลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และดูแลห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ 

 

ตารางที่ 7.1-1 แสดงจำนวนบุคลากรสายสนับสนุน 

บุคลากร 
การศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ 

จำนวนทั้งหมด 
น้อยกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

ประจำห้องสมุด - 1 - 1 
งานธุรการ - 1 - 1 
งานโสตทัศนูปกรณ์ - 1 - 1 
งานการเงิน - 1 - 1 
งานศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ
ประจำอาคารกีฬาในร่ม 

-  
1 

- 
 
1 
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บุคลากร 
การศึกษาสูงสุดที่สำเร็จ 

จำนวนทั้งหมด 
น้อยกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท 

งานนโยบายและแผน - 1 - 1 
งานกิจกรรมพฒันานักศึกษา - 1 - 1 
งานบรกิารสนับสนุนนักศึกษาพกิาร
ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
พิเศษ 

-  
 
 

 
 
1 

 
 
1 

งานฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู - 1 - 1 
งานกิจกรรมการเรียนการสอน - 1 - 1 

จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 10 คน 
จำนวนหลักสูตรที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ดำเนินงาน 10 หลกัสูตร 

 
   เกณฑ์คุณย่อยที่ 7.2 : Recruitment and selection criteria for appointment, deployment 
and promotion are determined and communicated. 
   ผลการดำเนินการ 
   หลักสูตรฯ มีการดำเนินการร่วมกันกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มี
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามเกณฑ์ของที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการกำหนดคุณสมบัติ
และคุณวุฒิผู้สมัครตรงตามตำแหน่ง ซึ่งกระบวนการสรรหาได้มีการแต่งตั้งคณบดีและหัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะครุศาสตร์ และอาจารย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ มีคณะกรรมการ
ออกข้อสอบที่ออกข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ ความชำนาญ ความเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับสมัครอย่างแท้จริงมาบรรจุ โดยหลักเกณฑ์
และวิธีการเกี่ยวกับการสรรหานั้น เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องนโยบายการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และได้มีการเผยแพร่ประกาศการรับสมัครผ่านทาง
เว็บไซต์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียของคณะ ฯ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจได้
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
   หลังจากที่ได้ดำเนินการคัดเลือก และมีผู้มารายงานตัวบรรจุเป็นบุคลากร แล้วจึงได้มีการจัดทำคำสั่ง
มอบหมายภาระงานเพื่อกำหนดขอบเขตภาระงานและความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรใหม่ได้ทราบและยึดถือ
ปฏิบัติ โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนต้องทำแบบข้อตกลงภาระงาน (ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
E-PAR) และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทสายสนับสนุนตามสัดส่วนภาระงานที่มหาวิทยาลัย
ได้ให้ค่าน้ำหนักภาระงานประกอบสัดส่วนการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงานโดยมหาวิทยาลัยจะมีการกำหนด
และแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากรประเภทสายสนับสนุนสังกัดคณะ      
ครุศาสตร์ เพื่อประกอบการจัดทำแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภท
สายสนับสนุนให้ทราบล่วงหน้า การจัดทำแบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร   
จะเป็นการทำข้อตกลงตลอดทั้งปีงบประมาณโดยทำเพียงครั้งเดียวเมื่อต้นปี แล้วมีการประเมินผลเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณตามกระบวนการการปฏิบัติงาน (A2) เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน เช่นเดียวกับบุคลากร
สายวิชาการ 
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   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 7.3 : Competences of support staff are identified and evaluated. 
   ผลการดำเนินการ 
   ทางมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน โดยผู้บังคับบัญชา 
(หัวหน้าสำนักงาน) และจากคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทุกปีงบประมาณโดย
แบ่งเป็นปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากภาระงานเป็นหลัก 
ประกอบด้วย 1) ภาระงานบริหาร 2) ภาระงานประจำ 3) ภาระงานเชิงพัฒนา 4) ภาระงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
5) ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 6) การประเมินการพัฒนาตนเอง 7) ผลการประเมินการประกันคุณภาพของ
หน่วยงานและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงาน ตลอดจน
แผนพัฒนาเฉพาะบุคคล โดยองค์ประกอบการประเมินภาพรวมแสดงเป็นผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 และ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของงานพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการ  
 
   เกณฑ ์ค ุณภาพย ่อยท ี ่  7 .4 : Training and developmental needs of support staff are 
identified and activities are implemented to fulfill them. 
   ผลการดำเนินการ 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำหรับการเข้า
ร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน ทั้งในประเทศเท่าที่จ่ายจริง และจำนวนไม่เกินคนละ 3,000 
บาท โดยกำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (IDP) เมื่อต้นปีงบประมาณ และกำหนดให้มี
การรายงานผลการดำเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้มีหัวหน้างานเป็นผู้พิจารณาผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
แต่ละส่วนงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการทำงานและการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป  
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 7.5 : Performance management including rewards and recognition 
is implemented to motivate and support education, research and service. 
   ผลการดำเนินการ 
   มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยมีการกำหนดวิธีการประเมินผลที่เป็นธรรม 
มีหลักฐานในการตรวจสอบได้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการกำหนด
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ที ่ใช้ในการประเมินก่อนที่จะทำการประเมิน โดยการจัดระบบการประเมินผลงานที่มี
ประสิทธิภาพเป็นธรรม เพื่อกำหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ ตลอดจนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
   ในส่วนของระดับคณะฯ มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯ โดยให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันโหวตให้คะแนนในรูปแบบออนไลน์และประกาศ
รางวัลแก่บุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานบริการของตนเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
 
   รายการหลักฐาน 
    AUN-QA 7.1-7.4 
     1) สรุปภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (A2) 
     2) สรุปกิจกรรมการอบรม/พัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา 2563 
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    AUN-QA 7.2-7.3,7.5 
     1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.2563 
    AUN-QA 7.4 
     1) แผนพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 
ผลการประเมนิ 

7 Academic Staff Quality 1 2 3 4 5 6 7 
7.1 Support staff planning (at the library, 

laboratory, IT facility and student services) 
is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service. [1] 

  ✓     

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated. [2] 

  ✓     

7.3 Competences of support staff are identified 
and evaluated. [3] 

 ✓      

7.4 Training and developmental needs of 
support staff are identified and activities are 
implemented to fulfill them. [4] 

 ✓      

7.5 Performance management including 
rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research 
and service. [5] 

  ✓     

 Overall opinion   ✓     
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  เกณฑ์คุณภาพที่ 8 การสนับสนุนและคุณภาพของนักศึกษา (Student Quality and Support) 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 8.1 : The student intake policy and admission criteria are defined, 
communicated, published, and up-to date. 
   ผลการดำเนินงาน 
 ตารางที่ 8.1-1 แสดงจำนวนนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 
2559-2563 

ปีการศึกษา จำนวนรับเข้า 
จำนวนนักศึกษาคงอยู ่

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

2559 55 
55 55 55 54 54 

100 % 100 % 100 % 98.20 % 98.20 % 

2560 58 
- 58 58 55 54 
- 100 % 100 % 94.83 % 93.10 % 

2561 49 
- - 49 43 43 
- - 100 % 87.76 % 87.76 % 

2562 59 - - - 59 57 
     100 % 96.61% 

2563 55 
- - - -  54 
    98.18 % 

      หลักสูตรมีกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์
ประกาศนโยบายจำนวนผู้เรียนที่รับเข้าและเกณฑ์การรับผู้เรียน โดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัย  โดยมีขั้นตอน
การดำเนินดังนี้ 
      1. หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการรับนักศึกษา 
คุณสมบัติของนักศึกษา และหลักเกณฑ์การพิจารณาต่าง ๆ โดยเน้นที่วัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.
1 และ มคอ.2  
      2. มหาวิทยาลัยและหลักสูตรดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดยการให้แต่ละ
หลักสูตรส่งตัวแทน สำหรับการแนะแนวที่โรงเรียนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร  โดยมีสื่อสารผ่านช่องทางที่
หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนผู้ที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อประกอบด้วย  
      - เอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ ในปลิว 
       - เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของคณะ เว็บไซต์ของหลักสูตร 
      - สถานีวิทยุประจำมหาวิทยาลัย Mass Radio 91.25 MHz  
      - บนเฟสบุ๊คแฟนเพจของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร 
      3. หลักสูตรมีการนำเสนอแผนการรับนักศึกษา คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การรับต่อสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยใช้คุณสมบัติที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ของ
หลักสูตร หลักสูตรพิจารณาผลการเรียน และคะแนน GPA/ONET/PAT 5 อยู่ในเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด
ร่วมกับคณะ  ผู้เรียนต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00  ขึ้นไป  
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      4. อาจารย์ประจำหลักสูตรร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลั ย    
ราชภัฏกำแพงเพชร พิจารณาคุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต่อ และดำเนินการรับนักศึกษาตามขั ้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
      5. อาจารย์ประจำหลักสูตรประเมินความพร้อมของผู้เข้าศึกษาต่อ ตามเกณฑ์การพิจารณาที่
หลักสูตรกำหนด โดยพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน และการสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อ  
      6. อาจารย์ประจำหลักสูตรเสนอผลการพิจารณาต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร การรายงานผลการดำเนินงานในระบบออนไลน์เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
คัดเลือกนักศึกษา 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที ่ 8.2 : The methods and criteria for the selection of students are 
determined and evaluated. 
   ผลการดำเนินงาน 
    หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำสาขา มีอาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุมจำนวน 7 คน ร่วมกับคณะ และตัวแทนฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีสาระสำคัญในการ
ประชุมตามรายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 และมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ         
การพิจารณากระบวนการการรับนักศึกษา พบว่า กระบวนการรับสมัครนักศึกษาใน ปีการศึกษา 2563 
คุณสมบัติของนักศึกษาด้านผลการเรียน มีเกรดเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 2.50-3.00 เกณฑ์การสัมภาษณ์ และแฟ้ม
สะสมผลงาน ที่คณะกรรมการพิจารณาระดับเกณฑ์คุณภาพร่วมกัน โดยเกณฑ์การคั ดเลือกจะส่งผลต่อ       
การจัดการเรียนการสอนโดยต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการ 
โดยใช้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยหลักสูตรได้
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ ประจำหลักสูตร ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้ 
     - ประเด็นการพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนของการสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับการผลงานระดับชาติ 
นานาชาติ ระดับจังหวัด ระดับเขต การให้คะแนนที่มีความแตกต่างและควรมีการแสดงออกถึงความสามารถ
เชิงประจักษ ์
        - ประเด็นการสัมภาษณ์นักศึกษา ทางหลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเตรียม
คำถาม ที่เกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยา ความเป็นครู บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ และเรื่องการจัดการเรียนกา รสอน
ของทางหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายในการสัมภาษณ์ ได้มีความเข้าใจที่ตรงกันในประเด็นต่าง ๆ
เหล่านี้ สืบเนื่องจากในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 พบปัญหาว่า ข้อคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์มี
ขอบเขตที่กว้าง จึงทำให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ไม่สามารถนำไปสู่การคัดเลือกผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรได้มีการกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกคะแนน โดย
เกิดจากการตกลงของคณะกรรมการประจำหลักสูตร คะแนนแฟ้มสะสมงาน และคุณลักษณะการเป็นนักศึกษา
ครู   
 
 
 
 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  AUN – QA 
ปีการศึกษา  2563 

 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        61        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
 
 

 

   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 8.3 : There is an adequate monitoring system for student progress, 
academic performance, and workload. 
   ผลการดำเนินงาน 
    หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร  มีอาจารย์เข้าร่วมการประชุมจำนวน 7 คน โดยมี
สาระสำคัญในการประชุมตามรายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
สาระสำคัญเบื้องต้น เรื่อง การพิจารณากำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา โดยในนักศึกษากำหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
สำหรับการดูแลติดตามและให้คำปรึกษา ดังนี้ 
    หมู่เรียน 5911217 จำนวน 28 คน อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ดร.ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
    หมู่เรียน 5911218 จำนวน 29 คน รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ และผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง 
    หมู่เรียน 6011216 จำนวน 27 คน  ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ และผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง 
    หมู่เรียน 6011217 จำนวน 29 คน  ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ และอ.มนตรี หลินภู 
    หมู่เรียน 6111216 จำนวน 30 คน  ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ และอ.มนตรี หลินภ ู
    หมู่เรียน 6111217 จำนวน 19 คน  อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ดร.ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
    หมู่เรียน 6211214 จำนวน 29 คน  ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง และดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช 
    หมู่เรียน 6211215 จำนวน 30 คน  ผศ.ดร. ปาริชาต เตชะ และผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
    หมู่เรียน 6311213 จำนวน 30 คน อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี และอ.ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช 
    หมู่เรียน 6311214  จำนวน 29 คน ผศ.ดร. ปาริชาต เตชะ และอ.ศศิกัญชณา บุญนาค 
 
   ทั้งนี้สาขามีการติดตามผลการพัฒนาตนเองของนักศึกษาโดยจัดทำเป็นแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Portfolio ท ี ่ สามารถเข ้ าถ ึ ง ได ้จากระบบเคร ือข ่ ายอ ินเทอร ์ เน ็ตจาก สามารถเข ้ าถ ึ ง ได ้จาก  
https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=185&lang=TH ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคล 
จำนวน 280 คน 
    2. มีการส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่เข้า
ร่วมการอบรมจะได้รับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลนักศึกษา  ทั้งในส่วนของการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
    3. ระหว่างภาคเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติตามปฏิทินกิจกรรมที่กำหนดในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
โดยมีประเด็นสำคัญด้านการเรียน และด้านการใช้ชีวิต ในระหว่างปีการศึกษาหลักสูตรจะจัดกิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอรับบริการการให้คำปรึกษา 
ปัญหาที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางปัญหาทางการเงิน ทางหลักสูตรมีกระบวนการให้คำปรึกษาโดยผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษานำเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาร่วมกัน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน) นอกจากนี้ยัง
มอบหมายท่าน อ.ศศิกัญชณา บุญนาค และมีให้นักศึกษาแจ้งความประสงค์สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์
จะหารายได้พิเศษระหว่างเรียน ซึ่งมีนักศึกษาที่ให้ความสนใจขอรับบริการจำนวนมาก 
    4. หลักสูตรมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และจัดการกับเรื่องร้องเรียนของนักศึกษาที่หลากหลาย 
เช่น กล่องรับข้อร้องเรียน สายตรงประธานโปรแกรมวิชา บัตรสนเทศ และผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา โดยใน       
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา 
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    5. หลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามความก้าวหน้าผลการเรียนของนักศึกษาภาระงาน
ด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบนักศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
เพื่อติดตามผลการเรียนและสภาพความเป็นอยู่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและใช้คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติพร้อมทั้งรายงานผลผ่านประธานโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัยตามลำดับ 
    6. หลักสูตรจัดสภาพแวดล้อม ช่องทางการให้คำปรึกษา เช่น สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์โปรแกรม 
(สายตรงประธานโปรแกรม) มีกล่องรับความคิดเห็น และสร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ภายในโปรแกรม เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่และอาจารย์ (บายเนียร์) เพื่อให้นักศึกษามีความสุขมี
ความสัมพันธ์อันดีพร้อมที่จะศึกษาได้ตลอดหลักสูตร 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 8.4 : Academic advice, co-curricular activities, student competition, 
and other student support services are available to improve learning and employability. 
   ผลการดำเนินงาน 
    ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร มีอาจารย์เข้าร่วมการประชุมจำนวน 
7 คน โดยมีสาระสำคัญในการประชุมตามรายงานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 
2563 ได้แก่ การทบทวนและประเมินกระบวนการการควบคุมการดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา พบว่า  
    1. นักศึกษาขาดความเข้าใจในเรื่องขั้นตอนการกู้ยืมเงินหมุนเวียนในระดับหลักสูตร และความเข้าใจ
เกี่ยวกับเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินหมุนเวียน ส่งผลให้การยืม-คืน ไม่เป็นไปตามกำหนด  
    2. มีนักศึกษาจำนวนมากได้ลงชื่อเพื่อขอแจ้งความประสงค์การจ้างงานระยะสั้นตามความถนัดของ
แต่ละบุคคล พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความถนัดด้านที่เหมือนกันจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถกระจายงาน
ไปสู่นักศึกษาได้ทุกคน และงานบางประเภทจำเป็นต้องใช้ทักษะสูงกว่าระดับความสามารถของนักศึกษา เมื่อ
พิจารณาจากคุณวุฒิ เช่น งานวิเคราะห์แบบสอบถาม 
   3. กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นครูประถมศึกษา 
     3.1 กิจกรรมวิชาการ “วันการประถมศึกษา” 
     3.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบบรรจุครูการประถมศึกษา 
    3.3 กิจกรรมสัมมนาทางการประถมศึกษา 
    3.4 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ครูการประถมศึกษา 
     3.5 กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ี   
    3.6 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
   4. กิจกรรมส่งเสริมบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการทำงาน 
     4.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
     4.2 การทำงานร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์และครูพี่เลี้ยง (กสศ.) 
     4.3 การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิทัล 
     4.4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ 
PLC 
     4.5 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนสำหรับครูประถมศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 
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    4.6 การพัฒนาระบบส่งเสริมคุณลักษณะผู ้เรียนตามแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) 
     หลังจากมีการดำเนินงานกิจกรรมหลักสูตรจึงมีการนำผลการทบทวนและประเมินระบบกลไก
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
และเห็นผลการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม   
 
   เ กณฑ ์ ค ุณภาพย ่ อยท ี ่  8.5 : The physical, social and psychological environment is 
conducive for education and research as well as personal well-being. 
   ผลการดำเนินงาน 
    หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบการดำเนินงานของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยกำหนดโครงสร้างการดำเนินงานของหลักสูตร
โดยมอบหมายภาระหน้าที่ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินงานในด้านการบริหารงานของอาจารย์
ทุกคนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร และมีการประชุมเพื่อกำหนดระบบ
และกลไกการดำเนินงาน ดังนี้ 
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบดูแล และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี ้
    1.1 อาจารย์ ดร.ยุทธนา พันธ์มี รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์แบบพกพา คอมพิวเตอร์บริการประจำหลักสูตร อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ
เว็บไซต์ของหลักสูตร และระบบประเมินความพึงพอใจ  
     1.2 อาจารย์ ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย วัสดุ
อุปกรณ์สำนักงาน ทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และงบประมาณด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
    1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ รับผิดชอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย 
หนังสือแบบเรียน ตำรา งานวิจัยด้านการศึกษา และช่องทางแสดงความคิดเห็นเสนอความต้องการ 
    1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ พิมพ์ทอง รับผิดชอบ
แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้รูปแบบด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมหอพัก ห้องพักอาจารย์เป็นแหล่ง
เรียนรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บอร์ดข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร และส่วนการให้คำปรึกษาแนะแนว  
   2. จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อทบทวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็นสำคัญ ดังนี ้
              2.1 กำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวัตถุประสงค์มีความรอบรู้ในสาระ
การเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานและจุดเน้นของคุณลักษณะบัณฑิตคือภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 
      2.2 จัดประเภทของสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ด้านกายภาพ 
ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา คอมพิวเตอร์บริการประจำหลักสูตร 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สิ ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และด้านจิตวิทยา เช่น สภาพแวดล้อมการเรียนรู้       
การแนะนำแนะแนว บอร์ดข้อมูลพื้นฐาน ป้ายนิเทศต่าง ๆ ของหลักสูตรและช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
     2.3 จัดลำดับความสำคัญของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยพิจารณาความสำคัญ ประกอบด้วย 
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ตำรา เอกสาร คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายไร้สาย เครื่องพิมพ์ ห้องปฏิบัติการ 
บอร์ดและป้ายนิเทศ   
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     2.4 ทบทวนจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และคงอยู่ บำรุงรักษาและจัดหา และงบประมาณ
ค่าวัสดุฝึกจำนวนร้อยละ 9 มีรายละเอียด ดังนี้   
        2.4.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  30 เครื่อง 
      2.4.2 Notebook      20 เครื่อง 
      2.4.3 คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล    10 เครื่อง 
      2.4.4 หนังสือ/แบบเรียน / ตำรา  250 เล่ม 
      2.4.5 เครื่องพิมพ์สีพร้อมกระดาษ(ฟรี)  2 เครื่อง 
      2.4.6 บทเรียน e-Learning    6 รายวิชา 
      2.4.7 ระบบสารสนเทศเว็บไซต์   1 โดเมน 
      2.4.8 เครื่องพิมพ์ส ี     1 เครื่อง 
      2.4.9 บอร์ดแสดงข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร  2 บอร์ด 
    3. หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน และระหว่างเปิด
ภาคเรียนมีการสำรวจ สอบถามความต้องการ และจัดหาตามความเหมาะสมผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ หรือเสนอต่อคณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป 
    4. จัดให้มีช่องทางการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน และ
ปลายภาคการศึกษา ทั้งอาจารย์และนักศึกษา 
    5. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
ต่อคณะ และมหาวิทยาลัย  
    6. หลักสูตรจัดแนวปฏิบัติการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หรือคู่มือ  
    7. หลักสูตรมีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์เพ่ือพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ด ี
    8. นำผลการวิพากษ์มาปรับปรุงระบบและกลไกด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับใช้ในปีการศึกษา
ต่อไป 
    9. พิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ของนักศึกษาหลักสูตร
สาขาวิชาการประถมศึกษาในปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ และความต้องการของนักศึกษาโดยคณะกรรมการเสนอให้มีการจัดทำ
โครงสร้างระบบเพื่อใช้ในการดำเนินงานชัดเจน และนักศึกษามีความต้องการเครื่องพิมพ์และเครื่องถ่าย
เอกสารสำหรับบริการนักศึกษา ซึ่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์
ดร.ยุทธนา พันธ์มี จัดหาเครื่องพิมพ์ที่สามารถถ่ายเอกสารพร้อมกระดาษฟรีบริการแก่นักศึกษา ทั้งสำหรับ
นักศึกษาประจำหอพัก และห้องโปรแกรมวิชา และในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้พัฒนาระบบประเมิน
ความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.72 และมีผลการประเมินสูงขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยมีประเด็นมีผลประเมินต่ำสุดคือ การเพิ่ม ตำรา 
เอกสาร ประกอบการเรียนการสอน และประเด็นที่มีผลประเมินสูงสุด คือการให้บริการสิ่งสนับสนุนด้า น
เทคโนโลย ี
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   รายการหลักฐาน 
     AUN-QA 8.1 – 8.5 https://elementary.kpru.ac.th 
 
ผลการประเมิน 

8. Student Quality and Support 1 2 3 4 5 6 7 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

are defined, communicated, published, and up-to 
date. [1] 

  ✓     

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated. [2] 

  ✓     

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload. [3]   

  ✓     

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services 
are available to improve learning and 
employability. [4]  

  ✓     

8.5 The physical, social and psychological 
environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being. [5] 

  ✓     

Overall opinion   ✓     
 
   เกณฑ์คุณภาพที ่ 9 สิ ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื ้นฐาน (Facilities and 
Infrastructure) 
   เกณฑ ์ค ุณภาพย ่อยท ี ่  9 .1  : The teaching and learning facilities and equipment are 
adequate and updated to support education and research. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีการดำเนินการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้สำหรับอาจารย์และ
นักศึกษาโดยนำความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ผู ้สอนให้สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร 
ประกอบด้วย 
    1. ความต้องการด้านกายภาพ 
     a. ห้องคอมพิวเตอร์    จำนวน 2 ห้อง 
     b. ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ   จำนวน 1 ห้อง 
     c. ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จำนวน 1 ห้อง 
     d. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 ห้อง 
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     e. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย คณะฯ สาขา จำนวน 1 ห้อง  
     f. ห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา   จำนวน 1 ห้อง 
     g. แหล่งเรียนรู้ประกอบกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น โรงยิม สระว่ายน้ำ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กำแพงเพชร อาคารการศึกษาพิเศษ 
    2. ความต้องการด้านจิตภาพ 
     a. กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
     b. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สาขา 
     c. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น 
     d. การจัดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถตามตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
    ทั้งนี้มีผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.50  
 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 9.2 : The library and its resources are adequate and updated to 
support education and research. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในการนำมาใช้เพื่อพัฒนา
อาจารย์ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ทรัพยากรที่สำคัญ ประกอบด้วย 
    1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.kpru.ac.th 
    2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://reg.kpru.ac.th/th 
    3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม https://acc.kpru.ac.th/main 
    4. สารสนเทศฐานข้อมูลด้านการวิจัย https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
    5. เว็บไซต์สารสนเทศประจำโปรแกรมวิชา https://elementary.kpru.ac.th 
    6. เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร Line Facebook  
    7. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนสาธิตวังยาง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรกับสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  และโรงเรียน
สาธิตวัดพระบรมธาตุ  
    8. แหล่งส่งเสริมและบริการสุขภาพ สนามบอล ฟุตซอล สระว่ายน้ำ ฟิตเนส บาส แบตมินตัน 
สนามวิ่ง ฯลฯ 
    9. หอพักสำหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และหอพักอาจารย ์
    10. ระบบ Microsoft Campus Agreement ฟรีสำหรับนักศึกษาเต็มรูปแบบที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
 
 
 
 

https://arit.kpru.ac.th/
https://reg.kpru.ac.th/th
https://acc.kpru.ac.th/main
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php
https://elementary.kpru.ac.th/
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   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 9.3 : The laboratories and equipment are adequate and updated 
to support education and research. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรหลักสูตรมีการใช้ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพื่อการเรียนและการทำวิจัยร่วมกันกับคณะ
ครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในการนำมาใช้เพื ่อพัฒนาอาจารย์ และส่งเสริมการเรียนรู ้ของนักศึกษา 
ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ  จำนวน 1 ห้อง  
    1. ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จำนวน 1 ห้อง 
    2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 ห้อง 
    3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง 
    4. ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ  จำนวน 1 ห้อง 
    5. การกำหนดภาระงานวิจัยทางการศึกษา คนละ 1 เรื่อง ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และ
ส่งเสริมการเผยแพร่ตพีิมพ์งานวิจัย  
    6. การกำหนดภาระงานวิจัยพร้อมทุนในสาขาปีงบประมาณละ 1 เรื่อง 
    7. ระบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   เ กณฑ ์ ค ุณภาพย ่ อ ยท ี ่  9 . 4  : The IT facilities including e-learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and research. 
   ผลการดำเนินงาน 
   หลักสูตรมีโครงสร้างพื ้นฐานของระบบที ่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ แต่ในการ
ดำเนินการของหลักสูตรมีการเริ ่มใช้ รายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning จำนวน 13 
รายวิชา ดังนี้  
    1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ  
     1264109 โรงเรียนประถมศกึษากับการพัฒนาชุมชน   
     1263108 การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้หล่งเรียนรู้และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
     1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการเรียนรู้   
     1033202 การสรา้งสื่อและแบบเรียน  
     1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
     1261401 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรบัครูประถมศกึษา  
     1264206 การจดัการรายวิชาด้วยสื่ออเิลก็ทรอนิกส์  
     1264210 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดบัประถมศกึษา  
     1264308 การจดัค่ายวิชาการสำหรับครปูระถมศึกษา 
     1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน  
     1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม  
     1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
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    โดยใชร้ะบบบริหารจัดการเนื้อหาเพ่ือการเรียนการสอน LMS ของมหาวิทยาลัย เข้าถึงได้จาก 
https://lms.kpru.ac.th และของโปรแกรมวิชาสำหรับพัฒนาทักษะผู้เรยีน  เข้าถึงได้จาก
https://elementary.kpru.ac.th/learning 
 

   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 9.5 : The standards for environment, health and safety; and 
access for people with special needs are defined and implemented. 
   ผลการดำเนนิงาน 
   หลักสูตรให้ความสำคัญด้านมาตรฐานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยมีการ
ดำเนินการร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
    1. การดำเนินงานระดับหลักสูตรฯ ได้คำนึงถึงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัย ตลอดจนการ
จัด สิ่งแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสอบระบบ 
เครื่องปรับอากาศ ความแข็งแรงของโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนและห้องประชุมอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบความ
สะอาดของห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องพักอาจารย์ อย่างสม่ำเสมอ และรณรงค์การประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ Green office 
    2. มีการบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา เรื่องการเรียน ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย คลินิกสุขภาพ และการประกนัอุบัติเหตุ เป็นต้น  
    3. มีการดำเนินงานร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบ ดูแล ซ่อมบำรุงระบบ 
สาธารณูปโภค มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบประปาและระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ การปรับปรุงและเพิ่ม 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด การตรวจสภาพและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร มีทางลาดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการ มี
สัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และมีเครื่องมือสำหรับป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน และการซ้อม 
กรณีเกิดอัคคีภัย ตลอดจนการรณรงค์ให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และมี
หน่วยบริการทางการแพทย์และสุขภาพ 
    4. มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ด้านการปฐม
พยาบาลเบ้ืองต้น ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในอาการต่าง ๆ การช่วยเหลือชีวิตเบ้ืองต้น CPR 
    5. การกำหนดมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระลอกที่ 2 และระลอกที่ 3 
เมื่อต้นเมษายน 2564 โดยม ี 
     5.1 ล้างมือบ่อย ๆ โดยใชส้บู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล ์
     5.2 รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรอืจาม 
     5.3 สวมหนา้กากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ 
     5.4 ไมส่ัมผัสตา จมูก หรือปาก 
     5.5 ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม 
     5.6 เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย 
     5.7 มีเครื่องวัดอุณภูมิ (ตามขอ้กำหนดอุณภูมิที่สาธารณสุข) ในการเข้าอาคารเรียนและ
เครื่องวัดอุณภูมิในช่วงกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมวิชาฯ 
    6. มหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชามีการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยมีการช้ีแจงนักเรียน และอบรมอาจารย์ รวมทั้งมีมาตรการของมหาวิทยาลัยประกาศใหม้ีการ
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จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาในการลด
ค่าลงทะเบียน การขยายเวลาชำระค่าลงทะเบียน ปรับลดคา่หอพัก 
   รายการหลักฐาน 
    AUN-QA 9.1-9.5 1) https://elementary.kpru.ac.th/  2) https://elementary.kpru.ac.th/learning 
ผลการประเมิน 

9. Facilities and Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 
9.1 The teaching and learning facilities and equipment 

are adequate and updated to support education 
and research. [1] 

   ✓    

9.2 The library and its resources are adequate and 
updated to support education and research. [3, 4] 

   ✓    

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research. [1, 2] 

   ✓    

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure 
are adequate and updated to support education 
and research. [1, 5, 6] 

   ✓    

9.5 The standards for environment, health and safety; 
and access for people with special needs are 
defined and implemented. [7] 

   ✓    

Overall opinion    ✓    
 
  เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Qualities Enhancement) 
   เ กณฑ ์ค ุณภาพย ่อยท ี ่  10 .1  : Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 
curriculum design and development 
   ผลการดำเนินงาน  
   หลักในการจัดตั้งหลักสูตรตามที่กล่าวไว้ในเกณฑ์คุณภาพย่อยที่  3.1 นั้นจึงทำให้ในการออกแบบ
หลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 นั้น หลักสูตรได้มีการดำเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
ซึ่งเป็นการเชิญเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ปาริชาต เตชะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญล้อม ด้วงวิเศษ และอาจารย์ ดร. ศิริโสภา แสนบุญเวช 2) 
ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการประถมศึกษา ได้แก่ ดร.วิลาวัลย์ ด้านสิริสุข และ อาจารย์เกรียงศักดิ์ ชยัมภร 3) 
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ 4) ผู้ใช้บัณฑิต  ได้แก่ นา งนวลนาฏ หนองเอี่ยน 5) 
ศิษย์เก่า  ได้แก่ นายไชยเชษฐ์ อ่ำนวล และ6) ศิษย์ปัจจุบัน ได้แก่ นางสาวภักจิราภรณ์ ยอดศรี และนายวิทวัส 
ดอนสันเทียะ ทำหน้าที่วิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต การสำรวจข้อมูลความคิดเห็นผู้ใชบ้ัณฑิตมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปีจากการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกิจกรรมในวันประเมินคุณภาพของสาขา  

https://elementary.kpru.ac.th/
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   ส่วนข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตได้มาซึ่งข้อมูล 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นข้อมูลที่ได้มาจาก
การตอบแบบสอบถามของคณะครุศาสตร์ แบบสำรวจภาวะการมีงานทำและความต้องการของบัณฑิต  ปีพ.ศ. 
2563 และลักษณะที่สอง เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ครูพี่เลี้ยง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง เรื่องทักษะและคุณลักษณะที่บัณฑิตสาขาการประถมศึกษาควรพัฒนาเพิ่มเติม  (มา
จากการตอบแบบสอบถาม) โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้  
    1. จิตอาสา  
    2. ทักษะการพูดในที่ชุมชน 
    3. การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า  
    4. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เข้าถึงศักยภาพและความแตกต่างของผู้เรียน ส่งเสริมและ
แก้ปัญหากลุ่มเด็กเก่ง กลุ่มอ่อนและมีข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี ้
    1. การสื่อสารระหว่างนักศึกษา ควรเป็นแบบอย่่างที่ดีแก่นักเรียน 
    2. กล้าพูด กล้าแสดงออกให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 
    3. การเตรียมการสอน การเอาใจใส่นักเรียน  
    4. พัฒนานักศึกษาให้เป็นครูในยุคศตวรรษที่ ่ 21 แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาของ
สังคมไทยที่มีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
    5. มีจิตวิญญาณของความเป็นครู รักและเอาใจใส่ศิษย์อย่างเท่าเทียมกันไม่มุ่งเพียงผลงานด้าน
วิชาการเพียงอย่างเดียว 
    6. การสร้างกิจกรรมที่บูรณาการเชิงสร้างสรรค์กับวิชาต่าง ๆ 
    ข้อมูลลักษณะที ่สอง เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู ้สอนในหลักสูตร ครูพี ่เลี ้ยง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการออกนิเทศนักศึกษาทั้ง 2 ภาค
การศึกษา สรุปภาพรวมจากแบบสัมภาษณ์ ได้ดังนี้ นักศึกษามีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการเป็น
นักศึกษาครูในระดับประถมศึกษา นักศึกษาส่วนมากทำการวิเคราะห์หลักสูตรได้ดีและมีการออกแบบการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน มีการจัดทำแผนการสอน ทำสื่อและการบันทึกผลหลังการสอน ส่งงาน
ตรงตามเวลา มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานโรงเรียนได้ดีทั้งที่มีคำสั่งและไม่มีคำสั่ง แต่มีข้อเสนอแนะสำหรับ
นักศึกษาบางคนที่ยัง ขาดความมั่นใจในการพูดหน้าเสาธง ไม่ทำงานส่วนกลาง ทำเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมาย  
    ทั้งนี้สาขาวิชาการประถมศึกษายังมีการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตการประถมศึกษาที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามในเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ทำให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรใน       
การพัฒนาหลักสูตรจากแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาของศิษย์เก่า 
    จากแบบสอบถามเรื่องแนวคิดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
แบ่งเป็น 3 ประเด็นดังนี้ ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร จุดเน้นที่สำคัญ และสิ่งที่หลักสูตรควรพัฒนาและ
ปรับปรุง 
    1. ความพึงพอใจในการได้รับการบ่มเพาะจากหลักสูตร คือ สามารถนำความรู้มาใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้จริงการส่งเสริมพัฒนาการศักยภาพในตำราและการเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถนำมาใช้ในการทำงาน
ได้ดีเยี่ยม การทำIEP,IIPที่ใช้ปฏิบัติได้จริงส่งเสริมให้เรียนรู้เเละทำงานได้จริง 
    2. จุดเน้นที่สำคัญหลักสูตรควรเน้นการจัดประสบการณ์ในการทำงาน ดังนั้น ควรเน้นทักษะ
ทางด้านวิชาการและด้านการอาชีพ ทักษะทางด้านจิตวิญญาณความเป็นครู การใช้จิตวิทยาเพื่อให้สามารถ
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ปรับตัวกับสภาพแวดล้อม  หลักสูตรควรจัดกิจกรรมการอบรมงานการเงิน งานพัสดุ งานธุรการ และการติว
เพื่อข้อสอบบรรจุ   
    3. หลักสูตรควรพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรควรพัฒนาด้านเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อ 
พัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ฝึกพูด ฝึกความกล้าแสดงออก และการติวภาษาเพื่อสอบภาษาอังกฤษ 
และทักษะการคิดคำนวณ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ และ พัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถทางการสื่อสาร 
การคิดแก้ปัญหา และทักษะการใช้ชีวิต ฝึกการวางแผนและการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้เป็นนักคิดและทันต่อยุค
ปัจจุบัน เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน การผลิตสื่อทำมือ เน้นการทำเเผนการสอน การประเมินเเผนการเรียน
การสอน ส่งเสริมการทำโครงการสอน สำหรับใช้ในโรงเรียนเบื้องต้น 
    เพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะข้างต้น จึงนำมาปรับปรุงการทำงานของหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื ่อนำมาพิจารณาวางแผนการดำเนิ นงานของหลักสูตรโดยให้
สอดแทรกเรื่อง ทักษะการพูด การกล้าแสดงออก จิตอาสา ความตระหนักของการใช้ทรัพยากร และกิจกรรม
บูรณาการเชิงสร้างสรรค์ให้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนเน้นการสร้างผลงานที่ทำให้นักศึกษาได้
แสดงออก จัดโครงการเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สอดแทรกเรื่องงานธุรการในชั้นเรียนในรายวิชาการ
บริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อใช้ปรับปรุงหลักสูตรและวิชาที่ใช้ในการเรียนการสอนประจำ
ทุกปีการศึกษา ใน มคอ.3 และ มคอ.5 ให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 
   เ กณฑ ์ ค ุณภาพย ่ อ ยท ี ่  1 0 . 2  : The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and enhancement. 
   ผลการดำเนินงาน   
    ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ยังไม่ถึงรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร แต่ทางหลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อร่วมกันพิจารณาผลการใช้
หลักสูตรในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ว่ามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร ซึ่งที่ประชุมมีเสียงส่วนใหญ่ว่า 
“เพื่อให้การจัดการศึกษาของหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ งหน่วยงานและ
องค์กรทางการศึกษา และหน่วยงานสนับสนุนทุนการศึกษา อาทิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) สถานศึกษาภายในเขตบริการของมหาวิทยาลัย และภายนอกหน่วยบริการ จึงควรมีการปรับเนื้อหาของ
บางรายวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน เช่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การศึกษา รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา เป็นต้น” นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังมีการนำข้อมูลจากการนิเทศ
การสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา และครู
พี่เลี้ยง ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการฝึกให้นักศึกษามีความรอบรู้วิชาการ มีความสามารถ
ในการปรับตัว และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย โดยประเด็นต่าง ๆ ที่ประชุมได้มอบหมายให้
อาจารย์นิเทศแต่ละคนนำไปปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาโดยการสอดแทรกไว้ในรายวิชาที่ตนเองสอน 
จากกระบวนการดังกล่าว ทำให้นักศึกษามีความพร้อมและความสุขในการเรียนตลอดมา 
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   เ กณฑ ์ ค ุ ณภ าพย ่ อ ยท ี ่  1 0 . 3  : The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment. 
   ผลการดำเนินงาน  
    มหาวิทยาลัยได้มีการจัดระบบในการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษา
สามารถที่จะประเมินการสอนของอาจารย์ (การจัดการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล) ผ่านทาง
ระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา  โดยแบบสอบถามในการประเมินนั้น
จะเป็นคำถามในลักษณะทั่วไปของการจัดการเรียนการสอน โดยการพิจารณาตารางที่ 10.3-1 ที่แสดงถึงผล
การประเมินของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์นั้น จะทำให้เห็นว่า อาจารย์ในสาขาวิชา
การประถมศึกษามีผลการประเมินระดับด ีเฉลี่ยตลอดทั้งป ี4.36  
 
ตารางที่ 10.3-1 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับที ่ ชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผลการประเมนิภาค

การศึกษาที ่ เฉลี่ยทั้งป ี
1 2 

1. นายบุญล้อม ดว้งวิเศษ 4.54 4.59 4.57 
2. นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช 4.48 4.47 4.46 
3. นายวชิระ พิมพ์ทอง 4.52 4.32 4.42 
4. นายยุทธนา พันธ์มี 4.22 4.27 4.25 
5. นางสาวปาริชาต เตชะ 4.14 4.09 4.12 

ผลการประเมนิเฉลี่ยตลอดทั้งป ี 4.36 
 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 10.4 : Research output is used to enhance teaching and learning.  
   ผลการดำเนินการ 
    ในการจัดการเรียนการสอนทางหลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัยและ
งานบริการวิชาการของหลักสูตรฯ เพื่อให้บริการชุมชนโดยผ่านกิจกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา สู่โรงเรียนภายใต้โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับศาสตร์ด้านสาขาวิชา
การประถมศึกษาในรายวิชา การสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา และงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามกระบวนการ PLC เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์สำหรับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา โดยมีผู้ดำเนินงานเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 มี 2 หมู่เรียน จำนวน 54 คน ได้แก่ 1) 
หมู ่เร ียน 6011216 และ 2) หมู ่เร ียน 6011217 นอกจากนี ้ ทางหลักสูตรยังมีโครงการกิจกรรมการ
ประถมศึกษาพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ณ โรงเรียนนารี
ราษฏร์สามัคคี ตำบลแม่นารี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้ดำเนินงานเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มี 2 
หมู่เรียน จำนวน 43 คน ได้แก่ 1) หมู่เรียน 6111216 และ 2) หมู่เรียน 6111217 ซึ่งบูรณาการในรายวิชา  
ต่าง ๆ ดังนี้ 



รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  AUN – QA 
ปีการศึกษา  2563 

 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา        73        คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
 
 

 

    1. รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา 
    2. รายวิชา การจัดการค่ายวิชาการประถมศึกษา 
    3. รายวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 
    4. รายวิชา การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครูประถมศึกษา 
 
   เกณฑ์ค ุณภาพย่อยท ี ่  10.5  : Quality of support services and facilities (at the library, 
laboratory, IT facility and student services) is subjected to evaluation and enhancement.  
   ผลการดำเนินงาน 
    ในแต่ภาคการศึกษามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีการกำกับ
ดูแลและให้บริการโดยคณะฯ เพื ่อให้ทุกหลักสูตรได้มุ ่งเน้นการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ยังมีการสอบถามความต้องการของอาจารย์และนิสิตในการใช้ทรัพยากรห้องสมุด จึงได้
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และทำการสำรวจความพึงพอใจในการบริการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
นอกจากนี้ สำนักหอสมุดกลาง ห้องสมุดคณะ มุมหนังสือของสาขาวิชา เช่น หนังสือ ตารา ที่ต้องการให้จัดซื้อ 
วารสารที่ต้องการให้สำนักหอสมุด รวมถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
จากนั้นทำการจัดหาทรัพยากรเพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้ใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการ รวมถึงได้มีการ
จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอีกด้วยการประเมินและ
การปรับปรุงคุณภาพงานบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการสิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านสารสนเทศ และงานบริการนักศึกษา) 
 
ตารางที่ 10.5-1 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 

ลำดับที ่ ชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
ผลการประเมนิภาค

การศึกษาที ่ เฉลี่ยทั้งป ี
1 2 

1. นายบุญล้อม ดว้งวิเศษ 4.54 4.53 4.53 
2. นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช 4.50 4.44 4.44 
3. นายวชิระ พิมพ์ทอง 4.51 4.32 4.41 
4. นายยุทธนา พันธ์มี 4.37 4.33 4.35 
5. นางสาวปาริชาต เตชะ 4.22 4.21 4.21 

ผลการประเมนิเฉลี่ยตลอดทั้งป ี 4.38 
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   เกณฑ์คุณภาพย่อยที ่ 10.6 : The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic 
and subjected  to evaluation and enhancement. 
   ผลการดำเนินงาน 
    หลักสูตรได้ทำการประเมินระบบการรับข้อมูลป้อนกลับจากผู้ใช้บัณฑิต ที่มีการประเมิน 2 ลักษณะ 
ลักษณะแรกได้จากการตอบแบบสอบถามที่ใช้ร่วมกับคณะครุศาสตร์ และลักษณะที่ 2 เป็นแบบการสัมภาษณ์
ที่มีในแบบบันทึกการนิเทศนักศึกษาที่มีการนิเทศทั้ง 2 ภาคการศึกษา และมีการประเมินเป็นประจำทุกปี และ
ในเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนมีการพูดคุยระหว่างผู้สอน (แบบไม่เป็นทางการ) อย่างสม่ำเสมอใน
ระหว่างการทำงาน เพื่อประเมินคุณภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการประถมศึกษาเป็นประจำ และยัง
มีเว็บไซต์สาขาการประถมศึกษาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบัณฑิตเพิ่มเติม  
   รายการหลักฐาน 
    AUN-QA 10.1-10.2   
     -มคอ.2 
    AUN-QA 10.3,10.5   
     -https://reg.kpru.ac.th/th/ครูประถมศึกษา/ รายวิชาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครูประถมศึกษา 
    AUN-QA 10.4  
     1) มคอ.3 รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูประถมศึกษา 
     2) มคอ.3 รายวิชา การจัดการค่ายวิชาการประถมศึกษา 
     3) มคอ.3 รายวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 
     4) มคอ.3 รายวิชา การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับครู
ประถมศึกษา 
    AUN-QA 10.6   
     1) https://datastudio.google.com/u/0/ reporting/eb7abf3e-4ad8-4088-8213-
aa83632530e5/page/2tXPB 
     2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2563 
     3) แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ผลการประเมิน 
10 Qualities Enhancement 1 2 3 4 5 6 7 

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input 
to curriculum design and development [1] 

✓       

10.2 The curriculum design and development process 
is established and subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

 ✓      

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and 

 ✓      

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/eb7abf3e-4ad8-4088-8213-aa83632530e5/page/2tXPB
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/eb7abf3e-4ad8-4088-8213-aa83632530e5/page/2tXPB
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10 Qualities Enhancement 1 2 3 4 5 6 7 
evaluated to ensure their relevance and 
alignment [3] 

10.4 Research output is used to enhance teaching and 
learning [4] 

✓       

10.5 Quality of support services and facilities (at the 
library, laboratory, IT facility and student services) 
is subjected to evaluation and enhancement [5] 

  ✓     

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
systematic and subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

✓  
 

    

Overall opinion  ✓      
   
  เกณฑ์คุณภาพที่ 11: ผลผลิต Output  
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored 
and benchmarked for improvement [1] 
   ผลการดำเนินงาน  
   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2555 ได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555-2559 และ มีนักศึกษา
สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งหมด 359 คน  มีการกำหนดการรับปริญญา ทางหลักสูตรขอนำเสนอจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาข้อมูลที่สะท้อนคุณภาพของนักศึกษารุ่นที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในประเด็นต่าง ๆ      
ดังแสดงในตารางที่ 11.1 จะเห็นได้ว่านักศึกษามีผลสำเร็จที่ดีมาก คณาจารย์ในหลักสูตรมีความภูมิใจและ
ประทับใจในผลสำเร็จของนักศึกษา นักศึกษามีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน คุณภาพหลายด้านใน
ตัวนักศึกษาเป็นสิ่งที่ไม่อาจวัดได้เชิงปริมาณ เช่น ความสามารถในการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 
ตารางที่ 11.1 จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2559 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา้ 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจนถงึสิ้นปีการศึกษา 2563 

ปี 2559 
(%)  

ปี 2560 
(%)  

ปี 2561 
(%)  

ปี 2562 
(%)  

ปี 2563  
(%)  

2555 87 85 (97.70) - - - - 
2556 85 - 84 (98.82) - - - 
2557 75 - - 74 (98.67) - - 
2558 62 - - - 62 (100) - 
2559 55 - - - - 54 (98.18) 
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   จากตารางที ่ 11.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจนถึงสิ ้นปีการศึกษา 2559 ได้แก่           
1) ปีการศึกษา 2555 แรกเข้ามีจำนวน 87 นักศึกษาจบปีการศึกษา 2559 มีจำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.70 2) ปีการศึกษา 2556 แรกเข้ามีจำนวน 85 นักศึกษาจบปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.82 3) ปีการศึกษา 2557 แรกเข้ามีจำนวน 75 นักศึกษาจบปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 98.67 4) ปีการศึกษา 2558 แรกเข้ามีจำนวน 62 นักศึกษาจบปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 62 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 5) ปีการศึกษา 2559 แรกเข้ามีจำนวน 55 นักศึกษาจบปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 54 คน 
คิดเป็นร้อยละ 98.18 
ตารางที่ 11.1-1 แสดงจำนวนนักศึกษาคงอยู่และการออกกลางคันของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

 
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ 

 
 

ร้อยละของการออกกลางคัน 

จำนวนที่
ลาออก

และคัดชื่อ
ออกสะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

ปี  
2563 

ปี  
2562 

ปี  
2561 

ปี  
2560 

ปี  
2559 

ปี  
2563 

ปี  
2562 

ปี 
2561 

ปี 
2560 

ปี 
2559 

 

2559 55 
54 54 55 55 55  1    

1 
98.20% 98.20% 100% 100% 100%  1.82%    

2560 58 
54 55 58 58  1 3    

4 
93.10% 94.83% 100% 100%  1.82% 5.20%    

2561 49 
43 43 49    6    

6 
87.76% 87.76% 100%    12.24%    

2562 59 
57 59    2     

2 
96.61% 100%    3.39%     

2563 55 
54     1                 

1  98.18     1.82%     
 
   จากตารางที่ 11.1.1 ปีการศึกษา 2559 แรกเข้ามีจำนวน นักศึกษา 55 คน ปีการศึกษา 2563 ยังคง
อยู่  จำนวน 52 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 94.55 % โดยมีนักศึกษาลาออก จำนวน 3 คน           
ปีการศึกษา 2560 แรกเข้ามีจำนวน นักศึกษา 58 คน ปีการศึกษา 2563 ยังคงอยู่จำนวน 54 คน คิดเป็นอัตรา
คงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 93.10 % โดยมีนักศึกษาลาออก จำนวน 4 คน ปีการศึกษา 2561 แรกเข้ามีจำนวน 
นักศึกษา 49 คน ปีการศึกษา 2563 ยังคงอยู่ จำนวน 43 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 87.76 %  
โดยมีนักศึกษาลาออก จำนวน 6 คน การศึกษา 2562 แรกเข้ามีจำนวน นักศึกษา 59 คน ปีการศึกษา 2563 
ยังคงอยู่ จำนวน 57 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 96.61% โดยมีนักศึกษาลาออก จำนวน 2 คน
การศึกษา 2563 แรกเข้ามีจำนวน นักศึกษา 55 คน ปีการศึกษา 2563 ยังคงอยู่ จำนวน 54 คน คิดเป็นอัตรา
คงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 98.18 โดยมีนักศึกษาลาออก จำนวน 1 คน  
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   สาเหตุการลาออกของนักศึกษามีประเด็น ดังนี้ ด้านการเงิน ด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านการสอบได้บรรจุ
ข้าราชการหน่วยงานอื่น เช่น ตำรวจ ด้านเปลี่ยนสายการศึกษา เช่น ผู้ช่วยพยาบาล (สถานการณ์ทุนครูคืนถิ่น 
ม.6) จากการสำรวจอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาตลอดระยะเวลา 5 ปีการศึกษา พบว่า ช่วงปีการศึกษา 2559-
2561 มีอัตราการคงอยู ่ลดลงต่อเนื ่อง หลังจากนั ้นช่วงปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมาทางหลักสูตรได้มี
กระบวนการในการดูแลนักศึกษาโดยหลักสูตรได้มีเงินกองทุนเพื่อให้ยืมจ่ายค่าเทอมโดยไม่มีการคิดอัตรา
ดอกเบี้ยและนักศึกษาสามารถผ่อนชำระได้ตามความสามารถของตนเองและครอบครัว นอกจากนั้นสาขาได้มี
การหางานพิเศษให้นักศึกษาได้มีรายได้ระหว่างเรียน เช่น การหารงานให้นักศึกษาได้ทำความสะอาดบ้านพัก
อาจารย์ทั้งในและนอกสาขาซึ่งนักษาสามารถมีรายได้ในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์จึงทำให้อัตราการคงอยู่เพ่ิมขึ้น  
 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 11.2 The average time to graduate is established, monitored and 
benchmarked for improvement  [1]  
   ผลการดำเนินงาน  
   หลักสูตรยังไม่มีการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา เพื่อนำมา
ปรับปรุง หลักสูตรให้มีความทันสมัย และสามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ใช้
บัณฑิตของหลักสูตร ซึ่งหลังจากการอบรมเกณฑ์การประเมินคุณภาพ AUN-QA ทางหลักสูตรได้มีการพูดคุยถึง
ประเด็น ดังกล่าว เพื ่อให้เก ิดการกำหนด ติดตามและเทียบเคียงระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษา  
ของนักศึกษาใน หลักสูตรฯ 
 

ตารางที่ 11.2-1 ตารางการผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปีการศึกษา 2563 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา้ 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจนถงึสิ้นปีการศึกษา 2563 

ปี 2559 
(%)  

ปี 2560 
(%)  

ปี 2561 
(%)  

ปี 2562 
(%)  

ปี 2563 
(%)  

2555 87 85 (97.70) - - - - 
2556 85 - 84 (98.82) - - - 
2557 75 - - 74 (98.67) - - 
2558 62 - - - 62 (100) - 
2559 55 - - - - 54 (98.18) 

 

   จากตารางที่ 11.1 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจนถึงสิ้นปีการศึกษา 2559 ได้แก่ 1) ปี
การศึกษา 2555 แรกเข้ามีจำนวน 87 นักศึกษาจบปีการศึกษา 2559 มีจำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 97.70    
2) ปีการศึกษา 2556 แรกเข้ามีจำนวน 85 นักศึกษาจบปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.82 3) ปีการศึกษา 2557 แรกเข้ามีจำนวน 75 นักศึกษาจบปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 74 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.67 4) ปีการศึกษา 2558 แรกเข้ามีจำนวน 62 นักศึกษาจบปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 5) ปีการศึกษา 2559 แรกเข้ามีจำนวน 55 นักศึกษาจบปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 54 คน       
คิดเป็นร้อยละ 98.18 
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   เกณฑ์ค ุณภาพย่อยที ่  11.3 Employability of graduates is established, monitored and 
benchmarked for improvement  [1] 
   ผลการดำเนินงาน  
   หลักสูตรได้มีการดำเนินการกำกับและติดตามผลการมีงานทำของนักศึกษาหลังจากการสำเร็จ
การศึกษารวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการศึกษาของหลักสูตร 
รวมถึงการพัฒนาการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และเพื่อนำมาใช้
ในการปรับปรุงหลังสูตรในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 

ตารางที่ 11.3-1 แสดงภาวะการมีงานทำของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษารหัส 2555-2558 

รหัส
นักศึกษา 

จำนวนของ
นักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละของการมี
งานทำตรง 
ตามวุฒ ิ

ร้อยละของการมี
งานทำไม่ตรง

ตามวุฒ ิ
ว่างงาน หมายเหต ุ

2555 
(85) 

45 42 3 - -รับจ้างทั่วไป 
-พนักงานบริษัท ร้อยละ 52.94 ร้อยละ 93.33 ร้อยละ 6.66 

2556  
(84) 

37 31 6 - -รับจ้างทั่วไป 
-ธุรกิจครอบครัว ร้อยละ 44.05 ร้อยละ 83.73 ร้อยละ 16.22 

2557  
(74) 

40 29 7 4 -พนักงานบริษัท 
-ธุรกิจครอบครัว ร้อยละ 54.06 ร้อยละ 72.50 ร้อยละ 17.50 ร้อยละ10.00  

2558 
(62) 

49 31 3 15 -ธุรกิจครอบครัว 
-เจ้าหน้าที่ของ
รัฐวิสาหกิจ 

ร้อยละ 79.04 ร้อยละ 63.27 ร้อยละ 6.13 ร้อยละ 
30.62 

 
   เกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 11.4 The types and quantity of research activities by students are 
established, monitored and benchmarked for improvement  [2] 
   ผลการดำเนินการ 
    ในการดำเนินงานของหลักสูตรทางหลักสูตรได้มีการวางแผนให้นักศึกษาต้องมีงานวิจัยที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน และนักศึกษาจะตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้ง **หัวของานวิจัยนอกจากนี้ใน
ปีการศึกษา 2563 ยังมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยบนเวทีการประชุมวิชาการดังนี้ 
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ตารางที่ 11.4-1 แสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา 

อาจารย ์ ชื่อผลงาน วารสารที่ได้ตพีิมพ ์
ปีที่ตีพิมพ์ 

(ค.ศ.) 
1. อัคริมา ใบทอง  
2. ศิริโสภา แสนบุญเวช 
3. จันทรัตน์ ออ่นฤทธิ ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทักษะการอ่านและเขียน
คำศัพท์ ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึก
ทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านท่า เสากระโดง 
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 

รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1, 
9 มีนาคม 2561. หน้า 
1336-1342 
 

2018 
 

1. สุดคะนึง  
นฤพนธ์จิรกุล  
2. ศิริโสภา แสนบุญเวช 

การศึกษาแรงจูงใจในการเรยีน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร. 

รายงานสืบเน่ืองการ 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร, 20 
ธันวาคม 2562. หน้า 33-
44. 

2019 

มาริษา วงษ์คำ วรรณา 
สัตยะคำ ศิริโสภา แสน
บุญเวช 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู(้Inquiry)เรื่องวัฏจักรของ
สัตว์เบ้ืองต้นของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 
3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์. 27 มีนาคม 
2564. หน้า 1935-1941 

2021 

1. ธัญญาลักษณ์ แหยมพลับ 
2. บุญล้อม ด้วงวิเศษ  
3. สุนีย์ บัวบุตร 

การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ 
รายวิชาภาษาไทย โดยใช้แบบฝึก
ทักษะการอ่านสะกดคำของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรยีน 
บ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัด
กำแพงเพชร.  
 

รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
211 “ครุศาสตร์ศึกษา 
ครั้งที่ 1” (ฉบบัที่ 1) 
วันที่ 29 มีนาคม 2561 
ณ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กำแพงเพชร. (หน้า 
1308-1318). 
กำแพงเพชร: คณะ     
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ กำแพงเพชร. 

2016 
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อาจารย ์ ชื่อผลงาน วารสารที่ได้ตพีิมพ ์
ปีที่ตีพิมพ์ 

(ค.ศ.) 
1. นันท์ อุดจันทร์ 
2. ชยุตม์ กระต่ายทอง  
3. บุญล้อม ด้วงวิเศษ 

การศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา ประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติ
และผลงานสำคัญของบุคคลสำคัญ
ในสมัยอยุธยา โดยใช้กระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรมั -
พรรย์ บุญประคองพิทยาคม) 
จังหวัดกำแพงเพชร.   

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งที่ 2” (ฉบับที่ 
2) วันที ่21-22 มีนาคม 
2562 ณ ห้องคอนเวน 
ชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม . (หนา้ 92-
105). พิษณุโลก: คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม. 

2019 

1. เปรมฤทัย บริรักษ์ 
2. จันทร์จิรา ทองหล่อ  
3. ปาริชาต เตชะ 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียน 
แบบร่วมมือ เรือ่ง การอ่านและ
เขียนคำที่สะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกด ของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่ 1.   

รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 
2” (ฉบับที ่2) วันที่ 21-
22 มีนาคม 2562 ณ 
ห้องคอนเวนชั่นฮอล 
ศูนย์วัฒนธรรม 
ภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม . (หนา้ 1-12). 
พิษณุโลก: คณะครุ
ศาสตร์ มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม. 

2019 

ประภัสสร โตเกิด, นวล
นาฏ หนองเอี่ยน, และ
ปาริชาต เตชะ  

ศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ที่ 
 ส่งเสริมการคดิสร้างสรรค์แบบคิด
ริเริ่มโดยกระบวนการวิจัยเป็นฐาน
และการจัดการเรียนรู้ แบบสบื
เสาะหาความรู้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนช้ัน

รายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 
3 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์. 27 มีนาคม 
2564. หน้า 1956-1965 

2021 
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อาจารย ์ ชื่อผลงาน วารสารที่ได้ตพีิมพ ์
ปีที่ตีพิมพ์ 

(ค.ศ.) 
ประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียน บ้าน
สระสิงโต.  

 
  เ กณฑ ์ ค ุ ณภ าพย ่ อ ยท ี ่  1 1 . 5  The satisfaction levels of stakeholders are established, 
monitored and benchmarked for improvement. [3] 
  ผลการดำเนินการ 
   จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร สาขาวิชาการการประถมศึกษา โดยการตอบแบบสอบถามของคณะครุศาสตร์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา โดยผลการ
ประเมินวิเคราะห์ได้ดังนี ้
 
ตารางที่ 11.5-1 แสดงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร สาขาวิชาการการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 

TQF x̄ S.D. ระดับ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.66 0.48 มากที่สุด 
2. ด้านความรู ้ 4.48 0.53 มาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.46 0.56 มาก 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ 4.60 0.56 มากที่สุด 
5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ 4.15 0.54 มาก 
6. ด้านการจัดการเรียนรู ้ 4.09 0.62 มาก 

รวม 4.40 0.54 มาก 
 
   รายการหลักฐาน 
    AUN-QA 11.1-11.5 
     1) รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะบัณฑิตที่       
พึงประสงค์ของหลักสูตร สาขาวิชาการการประถมศึกษาปีการศึกษา 2563 
     2) https://datastudio.google.com/u/0/reporting/eb7abf3e-4ad8-4088-8213-
aa83632530e5/page/2tXPB?fbclid=IwAR1A1IEaLcAACXHhF2MNKcw1yL_XyzcI-
rVsYELEto9xcYPE21JkZo98C8k 
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ผลการประเมิน 
11 output 1 2 3 4 5 6 7 

11.1 The pass rates and dropout rates are established, 
monitored and benchmarked for improvement [1] 

 
✓      

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement  
[1] 

 
✓      

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement  
[1] 

 
✓      

11.4 The types and quantity of research activities by 
students are established, monitored and 
benchmarked for improvement  [2] 

 
✓      

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement. [3] 

 ✓      

Overall opinion  ✓      
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันาของหลักสูตร 

 

จุดเด่น 

 1. หลักสูตรมีกระบวนการในการกำหนดกรอบแนวทางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) โดย
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้ครอบคุลมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

 2. หลักสูตรมีช่องทางการเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ครอบคุลมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

 3. หลักสูตรมีการเผยแพร่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) ที่เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีได้
ครอบคุลมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

 4. หลักสูตรมีการกำหนดให้อาจารย์ผู ้สอนจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยคำนึงถึงผล        
การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs) 
 5. หลักสูตรมีการกำหนดกิจกรรมการส่งเสรมิและพัฒนานกัศึกษาที่หลากหลาย ทั้งสำหรับกลุ่มนักศกึษา
ผู้รับทุนในโครงการพิเศษและกลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรปกติ โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีการพิจารณาความสอดคล้อง
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
 6. หลักสูตรมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยคำนึงถึงการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุน     
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOs) 
 

โอกาสในการพัฒนา 

 1. หลักสูตรมีการวางแผนในการนำผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งในระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา 
(CLOs) ไปจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ให้ครอบคลุมทุกรายวิชา 

 2. หลักสูตรมีการวางแผนเพื ่อดำเนินการสร้างระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับ            
การทำงานบพ้ืนฐานของเกณฑม์าตราฐาน AUN-QA 
 3. หลักสูตรมีการวางแผนดำเนินการให้การจัดการศึกษา และการจัดการเรี ยนรู ้ของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมุ่งเป้าตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา 
(CLOs) ในทุกรายวิชา 

 4. หลักสูตรมีการวางแผนให้กระบวนการจัดการศึกษามีรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อ
แสดงการทำงานโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ิมขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
สรุปรายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เกณฑ์ที ่ รายละเอียด 
ผลการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Expected Learning Outcomes        

1.1 The expected learning outcomes have been clearly 
formulated and aligned with the vision and mission 
of the university. [1,2] 

 ✓      

1.2 The expected learning outcomes cover both subject 
specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes. [3] 

 ✓      

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the 
requirements of the stakeholders. [4] 

 ✓      

Overall opinion  ✓      
2 Programme Specification        
2.1 The information in the programme specification is 

comprehensive and up-to-date. [1,2] 
 ✓      

2.2 The information in the course specification is 
comprehensive and up-to-date. [1,2] 

 ✓      

2.3 The programme and course specifications are 
communicated and made available to the 
stakeholders. [1,2] 

 ✓      

Overall opinion  ✓      
3 Programme Structure and Content        
3.1 The curriculum is designed based on constructive 

alignment with the expected learning outcome. [1] 
 ✓      

3.2 The contribution made by each course to achieve 
the expected learning outcomes is clear. [2] 

 ✓      

3.3  The curriculum is logically structured, sequenced, 
integrated and up-to-date. [3,4,5,6] 

 ✓      

Overall opinion 
 
 

 ✓      
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เกณฑ์ที ่ รายละเอียด 
ผลการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Teaching and Learning Approach        
4.1 The educational philosophy is well articulated and 

communicated to all stakeholders. [1] 
 ✓      

4.2 Teaching and learning activities are constructively 
aligned to the achievement of the expected learning 
outcomes. [2,3,4,5] 

 ✓      

4.3 Teaching and learning activities enhance life-long 
learning. [6] 

✓       

Overall opinion  ✓      
5 Student Assessment        
5.1 The student assessment is constructively aligned to 

the achievement of the expected learning 
outcomes. [1,2] 

✓       

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics and 
grading are explicit and communicated to students. 
[4,5] 

 ✓      

5.3 Methods including assessment rubrics and marking 
schemes are used to ensure validity, reliability and 
fairness of student assessment. [6,7] 

✓       

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps 
to improve learning. [3] 

 ✓      

5.5 Students have ready access to appeal procedure. [8]  ✓      
Overall opinion  ✓      
6 Academic Staff Quality        
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfil the needs for 
education, research and service [1] 

 ✓      

6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured 
and monitored to improve the quality of education, 
research and service [2] 

 ✓      
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เกณฑ์ที ่ รายละเอียด 
ผลการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 6 7 

6.3 Recruitment and selection criteria including ethics 
and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated [4,5,6,7] 

 ✓      

6.4 Competences of academic staff are identified and 
evaluated [3] 

 ✓      

6.5 Training and developmental needs of academic staff 
are identified and activities are implemented to 
fulfill them [8] 

 ✓      

6.6 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service [9] 

 ✓      

6.7 The types and quantity of research activities by 
academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement [10] 

 ✓      

Overall opinion  ✓      
7 Support Staff Quality        
7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT 

facility and student services) is carried out to fulfil 
the needs for education, research and service. [1] 

 ✓      

7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, 
deployment and promotion are determined and 
communicated. [2] 

 ✓      

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated. [3] 

 ✓      

7.4 Training and developmental needs of support staff 
are identified and activities are implemented to 
fulfill them. [4] 

 ✓      

7.5 Performance management including rewards and 
recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service. [5] 

 ✓      

Overall opinion 
 

 ✓      
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เกณฑ์ที ่ รายละเอียด 
ผลการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Student Quality and Support        
8.1 The student intake policy and admission criteria are 

defined, communicated, published, and up-to date. 
[1] 

  ✓     

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated. [2] 

  ✓     

8.3 There is an adequate monitoring system for student 
progress, academic performance, and workload. [3]   

  ✓     

8.4 Academic advice, co-curricular activities, student 
competition, and other student support services are 
available to improve learning and employability. [4]  

  ✓     

8.5 The physical, social and psychological environment 
is conducive for education and research as well as 
personal well-being. [5] 

  ✓     

Overall opinion   ✓     
9 Facilities and Infrastructure        
9.1 The teaching and learning facilities and equipment 

are adequate and updated to support education 
and research. [1] 

   ✓    

9.2 The library and its resources are adequate and 
updated to support education and research. [3, 4] 

   ✓    

9.3 The laboratories and equipment are adequate and 
updated to support education and research. [1, 2] 

   ✓    

9.4 The IT facilities including e-learning infrastructure are 
adequate and updated to support education and 
research. [1, 5, 6] 

   ✓    

9.5 The standards for environment, health and safety; 
and access for people with special needs are 
defined and implemented. [7] 

   ✓    

Overall opinion    ✓    
10 Quality Enhancement        
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to 

curriculum design and development [1] 
✓       
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เกณฑ์ที ่ รายละเอียด 
ผลการประเมนิตนเอง 

1 2 3 4 5 6 7 

10.2 The curriculum design and development process is 
established and subjected to evaluation and 
enhancement [2] 

 ✓      

10.3 The teaching and learning processes and student 
assessment are continuously reviewed and 
evaluated to ensure their relevance and alignment 
[3] 

 ✓      

10.4 Research output is used to enhance teaching and 
learning [4] 

✓       

10.5 Quality of support services and facilities (at the 
library, laboratory, IT facility and student services) is 
subjected to evaluation and enhancement [5] 

  ✓     

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
systematic and subjected to evaluation and 
enhancement [6] 

✓       

Overall opinion  ✓      
11 Output        
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement [1] 
✓       

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement  [1] 

✓       

11.3 Employability of graduates is established, monitored 
and benchmarked for improvement  [1] 

✓       

11.4 The types and quantity of research activities by 
students are established, monitored and 
benchmarked for improvement  [2] 

✓       

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
established, monitored and benchmarked for 
improvement. [3] 

 ✓      

Overall opinion  ✓      
 
 


