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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สังกัดคณะ 
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ส าหรับผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2564 (ระหว่างวันที่ 1 
มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมินตนเอง 
ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของหลักสูตร ตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ตาม. องค์ประกอบที่ 
1 การก ากับมาตรฐาน และเกณฑ์คุณภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN-QA) 
version 4 และน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน  

สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา สังกัด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
ส่วนน า ส่วนที่ 2 การประเมินตนเอง  ส่วนที่ 3 ผลการประเมินและแผนพัฒนาหลักสูตร  และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  
ซึ่งหลักสูตรมีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงคุณภาพมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษา อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป 
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ส่วนที่ 1 
ส่วนน า 

 
1.1  บทสรุปผู้บริหาร 

 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การประถมศึกษา  สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 จัดท า

ขึ้นเพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินของ สป.อว. ในองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

และเกณฑ์คุณภาพ ASEAN University Network – Quality Assurance at Programme Leval Version 4.0  

ในรอบปีการศึกษา 2564  มีนักศึกษาในหลักสูตร จ านวน  267 (รหัส 60-64) คน และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร จ านวน 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 4 คน คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 2 คน และมีต าแหน่ง

ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 

คน  ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 1137,500 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 

52,000 บาท และเงินรายได้ 1085,500 บาท  โดยมีผลการประเมินจ านวน 8 Criteria พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับคะแนน 3 ตามการแสดงรายละเอียดดังนี้ 

ตารางการประเมินตนเองของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ / Criteria ประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ที่ก าหนดโดย สป.อว. 
ผ่าน 

Criterion 1 Expected Learning Outcome 3 

Criterion 2 Programme Structure and Content 2 

Criterion 3 Teaching and Learning Approach 3 
Criterion 4 Student Assessment 3 

Criterion 5 Academic Staff 3 
Criterion 6 Student Support Service 3 

Criterion 7 Facilities and Infrastructure 3 

Criterion 8 Output and Outcomes 3 
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1.2  ข้อมูลพื้นฐาน 

1)  ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขต
หมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร มีเนื้อที่ 421 ไร่ 58 ตารางวา  มุ่งเน้น
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่
มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรม มีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็นที่พ่ึงทางวิชาการ
ของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า 
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ปัจจุบัน  มหาวิทยาลั ยมีหน่ วยงานที่ ทั้ งสิ้ น  14 หน่ วยงาน ประกอบด้ วย  คณะครุศาสตร์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร แม่สอด ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้ และคณะพยาบาลศาสตร์ 

 ปรัชญา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนสร้างศักยภาพให้เป็นขุม
พลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับ
ใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ 

          2561-2565 มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

          2561-2580 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรจะเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดินให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน 

พันธกิจ  

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการ

สื่อสารด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

http://edu.kpru.ac.th/
https://huso.kpru.ac.th/
http://management.kpru.ac.th/
https://scitech.kpru.ac.th/
https://techno.kpru.ac.th/
https://techno.kpru.ac.th/
http://graduates.kpru.ac.th/
http://ga.kpru.ac.th/
http://reg.kpru.ac.th/
http://arit.kpru.ac.th/
http://arit.kpru.ac.th/
https://acc.kpru.ac.th/
http://research.kpru.ac.th/
https://maesot.kpru.ac.th/
https://maesot.kpru.ac.th/
http://asl.kpru.ac.th/
http://asl.kpru.ac.th/
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4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล  

มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 

ค่านิยมหลัก 
K – Knowledge : สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ 
P – Public Service and Productivity : ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
R – Responsibility : ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
U – Unity : มีความรัก สามัคคีในองค์กร 
อัตลักษณ์ - เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์ – บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น 
เอกลักษณ์ – การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถิ่น 
ปรัชญาการจัดการศึกษา 

          ปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน  
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นส าคัญ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการปฏิบัติจริงและให้ชุมชน  
เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคม เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตอาสา  
มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่น าไปพัฒนาท้องถิ่น 

 2) ข้อมูลพื้นฐานของคณะ 
 ปรัชญา  
 ครูดีสร้างชาติ คนดีสร้างชาติ ครุศาสตร์สร้างครูดี 
 วิสยัทัศน์  
 ครุศาสตร์เป็นผู้น าในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลิตพัฒนาวิชาชีพครูเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพระดับสากล  
 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ  
2. พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา  
3. ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. บริหารจัดการองค์กรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล  
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 หลักสูตรทั้งหมดของคณะ  
 1. การประถมศึกษา   2. การศึกษาปฐมวัย  
 3. คณิตศาสตร์    4. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 5. พลศึกษา    6. ภาษาไทย 

  7. ภาษาจีน     8. ภาษาอังกฤษ 
 9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    10. สังคมศึกษา 

       3)  ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม   ครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) 
    ชื่อย่อ   ค.บ. (การประถมศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม   Bachelor of Education (Elementary Education) 
    ชื่อย่อ   B.Ed. (Elementary Education) 

 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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 ปรัชญา 

 ผลิตและพัฒนาครูสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ คู่คุณธรรม สามารถบูรณาการ
ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพครูสู่การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอยู่ร่วมกับบุคคล
อ่ืนได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถในการจัดการปัญหาได้ตามแนวทาง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาวิชาวิชาชีพครูก าหนดและข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2562 
 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีปรัชญาการศึกษาเพ่ือมุ่งให้การผลิตบัณฑิต
มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญา
ของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
 ความส าคัญ 
  ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคงให้ก้ าวทัน
ต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะครูประถมศึกษาสามารถช่วยพัฒนาผู้เรียนขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการเติบโตไปเป็นคนสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เพ่ือให้เยาวชน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไป
ได้ และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้เติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญใน
การสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
 วัตถุประสงค์  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็น
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
      1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับประถมศึกษา มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ สามารถประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ  
 2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มี
ความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพสูง 
เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู 
 3. เป็นผู้มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ส าหรับการประกอบวิชาชีพครูหรือ
วิชาชีพทางการศึกษาในระดับสูง มีความก้าวหน้าเป็นผู้น าทางวิชาการ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานของครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูง 
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 ความเป็นมาของหลักสูตร 
  คณะครุศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า คณะวิชาครุศาสตร์ เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูก าแพงเพชร  
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 เมื่อพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมปรับมาใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2527 ประกาศให้กรมการฝึกหัดครู  
โดยวิทยาลัยครูมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ คณะครุศาสตร์จึงสามารถผลิตครู
ในระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2528 มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูก าแพงเพชรเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2528 จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตร์  
มาเป็นคณะครุศาสตร์ วันที่  14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานนาม "สถาบัน ราชภัฏ" เป็นชื่อสถาบันการศึกษา  
ในกรมการฝึกหัดครู คณะครุศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 
2538 มีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏก าแพงเพชร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้คณะ
ครุศาสตร์สามารถจัดการเรีนการสอนสูงกว่าปริญญาตรีและเปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหารจาก "หัวหน้าคณะ"  
เป็นต าแหน่ง "คณบดี" ก่อนการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานในคณะเป็นโปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร์มีทั้งหมด 
8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาภาควิชาจิตวิทยา 
และการแนะแนวภาควิชาอนุบาลศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาทดสอบ 
และวิจัยภาควิชาพลศึกษา และนันทนาการ และ 2 ศูนย์ภาษา ได้แก่ ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์ศึกษา  
ศูนย์เด็กปฐมวัย 

          ปีการศึกษา 2541 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาเพ่ือให้การ
ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถผลิตบัณฑิตที่ มีคุณภาพตามนโยบายการ
ประกันคุณภาพของสถาบันราชภัฏและเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ 

          ปีการศึกษา 2544 คณะครุศาสตร์จัดการบริหารแบบโปรแกรมวิชา 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาพลศึกษา และมีศูนย์เพ่ือเป็นแหล่งทรัพยากร
การเรียนรู้ส่งเสริมนโยบายการฝึกหัดครูและประกันคุณภาพการศึกษา 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เด็กปฐมวัย  
ศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ (โปรแกรมวิชาพลศึกษาด าเนินการร่วมกับส านัก
กิจการนักศึกษา) และศูนย์การศึกษาพัฒนาครู 

          ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายมาสังกัด
คณะครุศาสตร์ ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และครุศาสตร์ได้รับมอบหมาย
ให้ผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาใน
โครงการ จ านวน 39 คน ได้แก่ โปรแกรมวิชาศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
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ทั่วไป โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ดนตรี) นอกจากนั้นปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งสังกัด
ส านักงานคณะกรรม การอุดมศึกษา มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายในให้มีความเหมาะสม คณะครุศาสตร์จัดกลุ่ม
โปรแกรมวิชาเป็น 3 กลุ่ม สังกัดในภาควิชา ดังนี้ ภาควิชาการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานและเทคนิคการศึกษา มีโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาการการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการการบริหารการศึกษา โปรแกรม
วิชาการการศึกษาพิเศษ โปรแกรมวิชาการพลศึกษา โปรแกรมวิชาการภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชาการศิลปกรรม 
(กลุ่มดนตรี) และศิลปกรรม ภาควิชาศึกษาวิทยาศาสตร์ มีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาการ
คณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาการคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นต้น 

          ปีการศึกษา 2555 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้เปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง โดยมีการรับนักศึกษา
จ านวน 2 หมู่เรียนมีนักศึกษา 96 คน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555  

 ปีการศึกษา 2559 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ และด าเนินการรับ
นักศึกษามาจนถึงปีการศึกษา 2561 

 ปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 และเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 
เป็นหลักสูตร 4 ปี รุ่นที่ 1 จนถึงปีการศึกษา 2564 
 ปีการศึกษา 2563 โปรแกรมการประถมศึกษาได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตนักศึกษาโครงการ 
ครูรัก(ษ์)ถิ่น  ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งได้จัดท าโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 1  
ปีการศึกษา2563 เพ่ือด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ตามมาตรา 5 (3) และมาตรา 5 (6) ที่ระบุให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
ต้องเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถ
พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้า
แนวทางในการพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม 
รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู โดยตั้งอยู่บนหลักการส าคัญ 3 
ประการ ได้แก่  
 1. ส่งเสริมให้นักเรียนยากจนที่มีศักยภาพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูได้เรียนครูจนจบปริญญาตรี
อย่างมีคุณภาพ และกลับไปเป็นครูในโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน โดยให้ความส าคัญกับการ
จดัการ ศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
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 2. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลที่จ าเป็นต้องยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ร่วมกันของครูและผู้เรียนตั้งแต่เริ่มโครงการ 
 3. สนับสนุนการปรับกระบวนการเรียนการสอนในสถาบันผลิตและพัฒนาครู ซึ่งผลส าเร็จที่เกิดขึ้ น 
จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการศึกษาของประเทศ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรัก(ษ์)
ถิ่น จ านวน 1 รุ่น ประกอบด้วย นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 จ านวน 32 คน จาก 5 จังหวัด ประกอบด้วย  
  1. จังหวัดก าแพงเพชร  
  2. จังหวัดตาก  
  3. จังหวัดพิษณุโลก  
  4. จังหวัดอุตรดิตถ์  
  5. จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ด าเนินการจัดการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มีการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามรอบในปี
การศึกษา 2565 
 

 ปรัชญา 
 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามุ่งสร้างและพัฒนาบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและคุณภาพวิชาชีพ
และวิชาการ 
 วิสัยทัศน์ 
 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นแหล่งความรู้ทาง
การศึกษาบูรณาการ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บัณฑิตครูมีคุณธรรม รักวิชาชีพ 
  พันธกิจ 
              1. ให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงด้านการประถมศึกษาแก่ผู้เรียน 
  2. พัฒนางานด้านวิจัยทางการศึกษา 
  3. ให้บริการทางวิชาการ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น 
  4. ท านุบ ารุงอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  5. ศึกษารวบรวมข้อมูลทางการศึกษาและแหล่งวิทยาการของชุมชนท้องถิ่น 
  6. ผลิตครูอบรมครูและส่งเสริมวิทยฐานะครูในระดับปริญญาตรี 
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 โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน  30 หน่วยกิต 

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน    9 หน่วยกิต 

   1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน    6 หน่วยกิต 

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน    6 หน่วยกิต 

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน    6 หน่วยกิต 

        และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.2 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน    3 หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 104 หน่วยกิต 

   2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู 

          1) วิชาชีพครูบังคับ 

          2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

 จ านวน 

จ านวน 

จ านวน 

  39 หน่วยกิต 

  25 หน่วยกิต 

  14 หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเอก 

          1) วิชาเอกบังคับ 

ไม่น้อยกว่า จ านวน 

จ านวน  

  65 หน่วยกิต 

  42 หน่วยกิต 

          2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน   23 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน    6 หน่วยกิต 

 PLOs ของหลักสูตร  

                   PLO1 นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาได้ 
PLO2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาได้ 
PLO3 นักศึกษามีทักษะการพูดสื่อสารตามระดับพัฒนาการของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 
PLO4 นักศึกษาสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่มีความ

หลากหลาย 
PLO5 นักศึกษาสามารถถ่ายทอด อนุรักษ์และแสดงออกถึงความเป็นไทย 
PLO6 นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐานได้ 
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PLO7 นักศึกษาสามารถพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษาได้ 

PLO8 นักศึกษาสามารถแสดงบทบาทของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและชุมชนได้ 
PLO9 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา

อย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงาน 
PLO 10 นักศึกษาสามารถท างานตามท่ีได้รับมอบหมายเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
PLO 11 นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
PLO 12 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และโปรแกรมวิชาอย่างน้อยร้อยละ 

80 ของกิจกรรม 
 

ลักษณะวิชาชีพ :   
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการจัดการศึกษาตามปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า 
“โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามุ่งสร้างและพัฒนาบัณฑิตทางการศึกษาที่มีคุณธรรมและคุณภาพวิชาชีพและ
วิชาการ”  โดยมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน การจัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา 
และมีความรู้พื้นฐานด้านปฐมวัย  
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร :   

 หลักสูตรระดับปริญญา : ปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

 ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการศึกษาตามหลักสูตร : 4 ปี 
 ภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอน : ภาษาไทย 
 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในการจัดการเรียนการสอน : เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาปัจจุบันในแต่ละชั้นปี  ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้นปี (ปีท่ีรับเข้า) 
รวม ปี 1 

(2564) 
ปี 2 

(2563) 
ปี 3 

(2562) 
ปี 4 

(2561) 
ปี 5 

(2560) 
ปี 6 

(2559) 
ปี 7 

(2558) 
ปี 8 

(2557) 

58 54 57 44 54 57 62 85 471 (คน) 
54.78 (ร้อยละ) 

** ปี 5 - ปี 8 หมายถึง จ านวน (ร้อยละ) ของนักศึกษาที่เรียนเกิน 4 ปี  
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การบริหารจัดการหลักสูตร : 
ตารางแสดงงบประมาณ (บาท) ในการบริหารจัดการหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
ด้านกิจกรรม 

2564 2563 2562 2561 2560 

พัฒนานักศึกษา 1,238,380 279,000 223,960 496,340 210,620 

พัฒนาอาจารย์ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
จัดการเรียนการสอน -  - - - - 

พัฒนานักศึกษา  งบบ ารุงการศึกษา+งบประมาณแผ่นดิน+งบบริการวิชาการ 
พัฒนาอาจารย์  ท่านละ 5,000 บาท ต่อคนต่อปี จ านวน 6 ท่าน 
 
กลุ่มผู้เรียน : ส่วนมากมาจากจังหวัดก าแพงเพชร ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดตาก 30 v เปอร์เซ็นต์ อ่ืนๆ เช่น 
สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก  อุตรดิตถ์ 10%  ความคาดหวังที่จะได้จากการเข้ามาเรียน คือรับราชการครู  
         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร : จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน คือ กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการบริหารหลักสูตรและจัด
การศึกษา และผู้กลุม่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 3 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มบริหารระดับนโยบายในการก าหนด นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
2. กลุ่มผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับโรงเรียน และองค์กรท้องถิ่นก าหนดแนวทางการจัด
การศึกษาในโรงเรียน  
3. กลุ่มนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง 

กลุ่มคู่ความร่วมมือ : กศส., คุรุสภา, โรงเรียนเครือข่าย 

อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา :  
 1. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  
 2. นักวิชาการทางการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
 3. ผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชน หรือผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชา 
 4. ผู้ประกอบการอิสระ 
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ส่วนที่ 2 
การประเมินตนเอง 
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
---------- 

 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน 
ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ตรี โท เอก 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน    
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน    

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน    

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ผ่าน    
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
   

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)    

7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์    

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา    
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ 

การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
   

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   
 

สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1  
   เป็นไปตามเกณฑ์   
   ไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อที่ 
       ข้อสังเกต ………  
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ตัวบ่งชี้ 1.1 : การก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สป.อว. 

  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558) 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเล่ม มคอ 2 :  
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

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

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

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

4. นายยุทธนา พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ด.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
กศ.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา: 
 แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
ศศ.บ.(สาขาวิชาการจัดการทั่วไป :  
แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

5. นายวชิระ พิมพ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม.(สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ.(สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษา :  
 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

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

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

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

4. นายยุทธนา พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ด.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
กศ.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา: 
 แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
ศศ.บ.(สาขาวิชาการจัดการทั่วไป :  
แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

5. นายวชิระ พิมพ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม.(สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ.(สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) 
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อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร :  

 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

สถานภาพหลักสูตร 
 
อาจารย์ประจ า  ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก  
(อาจารย์
พิเศษ)  

สังกัด
หลักสูตร  

นอก
หลักสูตร  

1 นางสาวปาริชาต เตชะ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

2560 
2553 
2549 
2548 

   

2 นายบญุล้อม ด้วงวิเศษ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2559 
2550 
2547 

   

3 นางสาวศิรโิสภา แสน
บุญเวช 

อาจารย ์ ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน) 
M.Sc. (Mass Communication) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
Bangalore University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2561 
2552 
2545 

   

4 นายยุทธนา พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)(แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)(แขนง
คอมพิวเตอร์ธุรกจิ) 

มหาวิทยาลยัเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2554 
2550 
2541 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

สถานภาพหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ า  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  
(อาจารย์
พิเศษ)  

สังกัด
หลักสูตร  

นอก
หลักสูตร  

5 นายวชิระ พิมพ์ทอง อาจารย ์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2552 
2548 

   

6 นายขวัญชัย ขัวนา  อาจารย ์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

2558  
2554  
2545  

   

7 นางสาวจารุนันท ์
ขวัญแน่น  

อาจารย ์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศกึษา)  
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูล
สงคราม  

2558  
2551  
2547  

   

8 นายเฉลมิ  ทอง
จอน  

อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วท.บ. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  

2553  
2550  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

สถานภาพหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ า  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  
(อาจารย์
พิเศษ)  

สังกัด
หลักสูตร  

นอก
หลักสูตร  

9 นายชัยรัตน์  บุมี  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการระบบ
สารสนเทศ)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
สถาบันราชภฏันครปฐม  

2561  
2542  
2544  
2539  
 

   

10 นายชูวิทย์  ไชยเบ้า  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราช
วิทยาลัย  

2548  
2546  

   

11 นางธิดารัตน์ ทวี
ทรัพย์   

อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจ)  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร  

2561 
2552 
 
2547 

   

12 นางสาวเบญจ
วรรณ  
ชัยปลัด  

อาจารย ์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  
ศ.บ. (การมัธยมศึกษา คณติศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

2550 
2546 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

สถานภาพหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ า  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  
(อาจารย์
พิเศษ)  

สังกัด
หลักสูตร  

นอก
หลักสูตร  

13 นายประจบ ขวัญ
มั่น  

อาจารย ์ กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา)  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  
 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2556 
2546 
2534 

   

14 นายพฤฑฒิพล 
พฤฑฒิกุล  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม. (การบรหิารการสื่อสาร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัเกริก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

2555 
2551 
2549 

   

15 นายภูมิพิพัฒน์  
รักพรมงคล  
  

รอง
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การบรหิารการศึกษา)  
ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555 
2551 
2548 

   

16 นายมนตรี หลินภู  อาจารย ์ M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา)  
ศน.บ. (อังกฤษ)  

PanjabUniversity, India  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราช
วิทยาลัย  

2554  
2551 
2546 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

สถานภาพหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ า  ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  
(อาจารย์
พิเศษ)  

สังกัด
หลักสูตร  

นอก
หลักสูตร  

17 นางสาวยุภาดี ปณะ
ราช  

รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันราชภฏัเลย  

2551 
2541 
2538 

   

18 นายเลเกีย เขียวดี  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
วท.บ. (สาขาภูมิศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2562 
2555 
2546 

   

19 นายวชิระ  
วิชชุวรนันท์  

รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Education)  
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  

SardarPatel University, 
India  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

2550 
2532 
2528 

   

20 นายวิวัฒน์ ทวี
ทรัพย์  

อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัรังสติ  

2561 
2555 
2550 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

สถานภาพหลักสูตร 
 
อาจารย์ประจ า  ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก  
(อาจารย์
พิเศษ)  

สังกัด
หลักสูตร  

นอก
หลักสูตร  

21 นายศรวัส ศริิ  อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

2561 
2556 
2251 

   

22 นางศรินญา หวา
จ้อย  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2550 
2546 

   

23 นายสมชัย วงษ์นา
ยะ  

รอง
ศาสตราจารย ์

ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา)   
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
บางเขน  

2534 
2523 
2519 

   

24 นางสาวสุภาพร  
พงศ์ภิญโญโอภาส   

อาจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบรหิารและการ
พัฒนา)  
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศกึษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก  

2555 
2536 
2530 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

สถานภาพหลักสูตร 
 
อาจารย์ประจ า  ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก  
(อาจารย์
พิเศษ)  

สังกัด
หลักสูตร  

นอก
หลักสูตร  

25 นางอังสุรีย์  พันธ์
แก้ว  
  

  

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการและการแนะแนว)  
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม  

2557 
2544 
2541 
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1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.1 ไม่น้อยกว่า 5 คน และ 

1.2 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 

1.3 ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ดังนี้ 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ  
3) อาจารย์ ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช 
4) อาจารย์ ดร.ยุทธนา  พันธ์มี 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 

 

2. คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.1 คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน  

2.2 มีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 
ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ ์

(วุฒิตรง หรือ สัมพันธ์) 

1. . นางสาวปาริชาต เตชะ   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด.(สาขาวิชาหลักสตูร
และการสอน)  
กศ.ม.(สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา) 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ
สาขาวิชาชีพครู ศศ.บ.
(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 

วุฒิตรง 

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 
1) ปาริชาต เตชะ. (2562). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลกัสูตร โดยใช้

เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศกึษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาชัน้ปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ “ครุศาสตร์ศกึษา ครั้งท่ี 2” 
(ฉบับท่ี 2) วันท่ี 21-22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอน 
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209 เวนช่ันฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม . (หน้า 87-99).  พิษณุโลก: 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม. 

 
2. นายบุญล้อม ด้วงวเิศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด.(สาขาวิชาหลักสตูร

และการสอน)  
กศ.ม.(สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ)  
ค.บ.(สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ) 

สัมพันธ์ 

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 
1) บุญล้อม ด้วงวิเศษ. (2562).  การส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญาส าหรับครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ: ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562. กรุงเทพ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
 

3) นางสาวศิริโสภา แสนบญุ
เวช 

       อาจารย ์ กศ.ด.(สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา)  
กศ.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา: 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ
สาขาวิชาชีพครู  
ศศ.บ.(สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป : แขนงคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

วุฒิตรง 

1. อัคริมา ใบทอง, ศิริโสภา แสนบุญเวช, จันทรัตน์ อ่อนฤทธ์ิ, (2561).การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทักษะ

การอ่านและเขียนค าศัพท์ ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนบ้านท่า 

เสากระโดง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครศุาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 

1, 9 มีนาคม 2561. หน้า 1336-1342.  ก าแพงเพชร: คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

2.  

 

4. นายยุทธนา พันธ์ม ี         อาจารย์ กศ.ด.(สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา)  

      สัมพันธ์ 
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กศ.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา: 
แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ประกาศนียบตัรบณัฑติ
สาขาวิชาชีพครู  
ศศ.บ.(สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป : แขนงคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 
1) ยุทธนา พันธ์มี.(2565). การศึกษาผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนรูด้้วยบทเรียนออนไลน์ส าหรบันักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต. วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์(TCI). 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี. 
 

5. นายวชิระ พิมพ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม.
(สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน)  
พธ.บ.(สาขาวิชาพุทธ
จิตวิทยา) 

       สัมพันธ์ 

ผลงานวิชาการ (อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง) 
1) สุขเกษม ขุนทอง, วชิระ พิมพ์ทอง. พฤติกรรมการปรับตัวของมนุษย์บนฐานประวัตศิาสตร์วิถีจารตีม้ง ชุมชนบ้าน

เจดีย์โคะ อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก. ในการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครอืข่าย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏัภาคเหนือ ครั้งท่ี 18 และล าปางวิจัย ครั้งท่ี 4 วันท่ี 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561. 

ล าปาง: มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง   
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3. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 
3.1 อาจารย์ประจ า 

3.1.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน 

3.1.2 หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวปาริชาต เตชะ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิต 

2560 
2553 
2549 
2548 

2 นายบญุล้อม ด้วงวิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
ค.บ. (การศึกษาพิเศษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

2559 
2550 
2547 

3 นางสาวศิรโิสภา แสนบญุเวช อาจารย ์ ศษ.ด. (หลักสตูรและการสอน) 
M.Sc. (Mass Communication) 
ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
Bangalore University, India 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2561 
2552 
2545 

4 นายยุทธนา พันธ์ม ี อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา)(แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ป.บัณฑิต วิชาชีพคร ู
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)(แขนงคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเรศวร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2554 
2550 
2541 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

5 นายวชิระ พิมพ์ทอง อาจารย ์ วท.ม. (จิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ. (พุทธจิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

2552 
2548 

6 นายขวัญชัย ขัวนา  อาจารย ์ ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
วท.บ. (ชีววิทยา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

2558  
2554  
2545  

7 นางสาวจารุนันท ์ขวัญแน่น  อาจารย ์ กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศกึษา)  
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

2558  
2551  
2547  

8 นายเฉลมิ  ทองจอน  อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)(แขนง
วิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
วท.บ. (เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์อตุสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

2553  
2550  

9 นายชัยรัตน์  บุมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
วท.ม. (เทคโนโลยีการจดัการระบบ
สารสนเทศ)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว)  
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัมหิดล  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
สถาบันราชภฏันครปฐม  

2561  
2542  
2544  
2539  

 
10 นายชูวิทย์  ไชยเบ้า  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  

ศน.บ. (ภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลัย  

2548  
2546  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

11 นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย์   อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
ศศ.บ. (บริหารธรุกิจ)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยันเรศวร  
 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร  

2561 
2552 
 
2547 

12 นางสาวเบญจวรรณ  
ชัยปลัด  

อาจารย ์ ศษ.ม. (คณิตศาสตรศึกษา)  
ศ.บ. (การมัธยมศึกษา คณติศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

2550 
2546 

13 นายประจบ ขวัญมั่น  อาจารย ์ กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา)  
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  
ศษ.บ. (การประถมศึกษา)  

 

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2556 
2546 
2534 

14 นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
นศ.ม. (การบรหิารการสื่อสาร)  
รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัเกริก  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  

2555 
2551 
2549 

15 นายภูมิพิพัฒน์  
รักพรมงคล  
  

รองศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  
ค.ม. (การบรหิารการศึกษา)  
ศศ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยับูรพา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี  
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  

2555 
2551 
2548 

16 นายมนตรี หลินภู  อาจารย ์ M.A. (Education)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา)  
ศน.บ. (อังกฤษ)  

PanjabUniversity, India  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั  

2554  
2551 
2546 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

17 นางสาวยุภาดี ปณะราช  รองศาสตราจารย ์ วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต์) 
ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร์)  
ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สถาบันราชภฏัเลย  

2551 
2541 
2538 

18 นายเลเกีย เขียวดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)  
วท.บ. (สาขาภูมิศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2562 
2555 
2546 

19 นายวชิระ  วิชชุวรนันท์  รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Education)  
ศษ.ม. (การประถมศึกษา)  
ค.บ. (ภาษาไทย)  

SardarPatel University, India  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี  

2550 
2532 
2528 

20 นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย ์ อาจารย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
มหาวิทยาลยัรังสติ  

2561 
2555 
2550 

21 นายศรวัส ศริิ  อาจารย ์ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
น.บ. (นิติศาสตรบณัฑิต)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

2561 
2556 
2251 

22 นางศรินญา หวาจ้อย  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยันเรศวร  
มหาวิทยาลยันเรศวร  

2550 
2546 

23 นายสมชัย วงษ์นายะ  รองศาสตราจารย ์ ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศกึษา)   
กศ.ม. (การวัดและประเมินผลการศึกษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน  

2534 
2523 
2519 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

24 นางสาวสุภาพร  
พงศ์ภิญโญโอภาส   

อาจารย ์ ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบรหิารและการ
พัฒนา)  
ค.ม. (การวัดและประเมินผลการศกึษา)  
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก  

2555 
2536 
2530 

25 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว  
  
  

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย)  
กศ.ม. (จิตวิทยาการและการแนะแนว)  
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
สถาบันราชภฏัพิบูลสงคราม  

2557 
2544 
2541 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

30 



31 
 

3.2 อาจารย์พิเศษ 
3.2.1 คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
3.2.2 มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี 
3.2.3 ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบวิชา

นั้น 
 

มีจ านวน [คลิกพิมพ์] คน 
 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างานที่เกีย่วข้อง
กับวิชาสอน (ปี) 

1. [คลิกพิมพ์]  ชื่อ-นามสกุล  ปริญญาเอก : [คลิกพิมพ]์  
ปริญญาโท : [คลิกพิมพ์]  
ปริญญาตรี : [คลิกพิมพ]์  

[คลิกพิมพ์]  ป ี

รายวิชาที่สอน :  ผู้สอนร่วม :  

1) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  : ผู้สอนหลัก/ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 [คลิกพิมพ์]  : ผู้สอนหลัก/ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 [คลิกพิมพ์]  : ผู้สอนพิเศษ 

 

หมายเหตุ : ในปี 2564 หลักสูตรประถมศึกษาไม่มีการจ้างอาจารย์พิเศษในการจัดการเรียนการสอน  
 

4. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้องไมเ่กิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
ผลด าเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 2  ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0 ประกอบด้วยเกณฑ์คุณภาพ 8 
เกณฑ์ (Criteria) แต่ละเกณฑ์มีระดับการประเมิน 7 ระดับ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
Criteria 1 : ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 

1.1 หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่เหมาะสมเป็นไปตามการก าหนดของอนุกรมวิธานการ
เรียนรู้ ที่ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม 
  

หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ได้ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สามารถวัด
ได้และสะท้อนความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตร ได้แก่ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง
ภายในและภายนอก โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือ กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการบริหารหลักสูตรและจัดการศึกษา และผู้กลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มบริหารระดับนโยบายในการก าหนด นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กลุ่มผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ระดับโรงเรียน และองค์กรท้องถิ่นก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียน และ กลุ่มนักศึกษา ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครอง โดยมีกระบวนการการได้มาซึ่ง PLOs ดังนี้ หลักสูตรได้มีการอบรมเพ่ือทบทวนเกณฑ์การประเมิน เวอร์
ชั่น 4 จึงมีการปรับ PLOs ให้มีความชัดเจนขึ้น โดยน าข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้จาก
การส ารวจได้น ามาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความต้องการที่ส าคัญ พร้อมได้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ 
ปรัชญา ทั้งของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ซึ่งการก าหนด PLOs ของหลักสูตรได้ก าหนดตามหลักการของ
อนุกรมวิธานการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy ดังแสดงความเชื่อมโยงไว้ตามตารางที ่1 

 
ตารางท่ี 1.1 แสดงความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับคุณลักษณ์บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
 

PLOs --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ของมหาวิทยาลัย             

- ปรัชญาการศึกษา             

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ             

- อัตลักษณ์             
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PLOs --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ของคณะ             
- ปรัชญา             

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ             

- คุณลักษะบัณฑิตที่ก าหนด             

ของหลักสูตร             

- วัตถุประสงค์ของหลักสูตร             

- ปรัชญาของหลักสูตร             

TQF 5 ด้าน             

- ด้านคุณธรรม จริยธรรม             
- ด้านความรู้             

- ด้านทักษะปัญญา             

- ด้านทักษะความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบ 

            

- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อกสาร และการใช้ IT 

            

-ด้านการจัดการเรียนรู้             

 
1.2 หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ของรายวิชาทั้งหมดอย่างเหมาะสม โดยต้องสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของ

หลักสูตร 
 
 หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอก โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน คือ กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่มีส่วนในการบริหารหลักสูตรและจัดการศึกษา และผู้กลุ่มมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มบริหารระดับนโยบายในการก าหนด นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กลุ่มผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ระดับโรงเรียน และองค์กรท้องถิ่นก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียน และ กลุ่มนักศึกษา ศิษย์เก่า 
ผู้ปกครองให้ข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
จากการสอบถาม และได้สังเคราะห์ข้อมูล ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สอดคล้องกับรายวิชา ของหลักสูตร 
หลักสูตรด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจนผู้เรียนส าเร็จ
การศึกษา  
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ตารางท่ี 1.2 การกระจายการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรลงสู่รายวิชา 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                  PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วิชาเอกบังคับการประถมศึกษา 

1261301 ทิศทางและแนวโน้มการ
ประถมศึกษา 

            

1261201 ภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา  

            

1261202 ภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศึกษา 

            

1261203 คณิตศาสตร์ส าหรับครู
ประถมศึกษา  

            

1261204 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส าหรับครู
ประถมศึกษา 

            

1261205 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมส าหรับ
ครูประถมศึกษา 

            

1261401 สื่อ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ส าหรับครู
ประถมศึกษา 

            

1262302 พัฒนาการและการ
เรียนรู้ของเด็ก
ประถมศึกษา 

            

1262206 ดนตรีและนาฏศิลป์
ส าหรับครูประถมศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                  PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1262304 การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการคิดส าหรับ
เด็กประถมศึกษา 

            

1262402 ชุมชนสัมพันธ์และการ
ท างานร่วมกับผู้ปกครอง
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

            

1263303 การศึกษาพิเศษในระดับ
ประถมศึกษา 

            

1263101 การออกแบบหลักสูตร
และการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในชั้นเรียน
ประถมศึกษา 

            

1263305 วรรณกรรมและการ
จัดท าหนังสือส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา 

            

วิชาเอกเลือกการประถมศึกษา 

1261102 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยในระดับ
ประถมศึกษา 

            

1261103 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา 

            

1264103 การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาค่านิยม และ
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                  PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

คุณธรรม จริยธรรม ของ
เด็กประถมศึกษา 

1261207 สุขศึกษาและพลศึกษา
ส าหรับครูประถมศึกษา 

            

1262104 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมใน
ระดับประถมศึกษา 

            

1262105 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ศิลปะในระดับ
ประถมศึกษา 

            

1262106 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้การงานอาชีพใน
ระดับประถมศึกษา 

            

1262406 การจัดค่ายวิชาการ
ส าหรับครูประถมศึกษา 

            

1262407 การจัดการเรียนรู้เพ่ือ
การพัฒนาทักษะทาง
สังคมและประสบการณ์
ชีวิต 

            

1262408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษา 

            

1261404 การบริหารจัดการชั้น
เรียนในระดับ
ประถมศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                  PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2163405 วิจัยและสัมมนาปัญหา
วิจัยในชั้นเรียน 

            

1263208 สะเต็มศึกษาส าหรับครู
ประถมศึกษา  

            

1263107 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ในระดับประถมศึกษา 

            

1263409 การออกแบบและ
ประดิษฐ์สื่อการศึกษา
ส าหรับเด็กประถมศึกษา 

            

1263410 การพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารส าหรับครู
ประถมศึกษา 

            

1263108 การจัดการเรียนรู้โดยใช้
แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นส าหรับครู
ประถมศึกษา 

            

1263109 การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานส าหรับครู
ประถมศึกษา 

            

1263411 การสร้างแบบเรียนและ
แบบฝึกทักษะส าหรับ
เด็กประถมศึกษา 

            

1264312 การจัดการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะใน
ระดับประถมศึกษา 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา                                  PLOs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1263413 การจัดการรายวิชาด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับ
ประถมศึกษา 

            

1264314 เตรียมความพร้อมเข้าสู่
วิชาชีพครู 1 

            

1264315 เตรียมความพร้อมเข้าสู่
วิชาชีพครู 2 

            

1264316 เตรียมความพร้อมเข้าสู่
วิชาชีพครู 3 

            

 
1.3 หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ทั่วไป (เกี่ยวข้องกับการเขียน

และการสื่อสาร, การแก้ปัญหา, เทคโนโลยีสารสนเทศ) และผลการเรียนรู้เฉพาะทาง (เกี่ยวข้องกับความรู้และ
ทักษะของสาขาวิชา) 
 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ทั่วไป (Generic) และผลการเรียนรู้
เฉพาะทางตามศาสตร์ของหลักสูตร (subject specific) ดังแสดงตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1.3 แสดง Generic Learning Outcomes และ Subject Specific Learning Outcomes  
 

PLOs 

Ge
ne

ric
  L

O 

Sp
ec

ific
  L

O 

Level 
Learning 

PLO 1 นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรยีนในระดับ
ประถมศึกษาได ้   U 

PLO 2 นักศึกษาสามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษาได ้   Ap 
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PLOs 

Ge
ne

ric
  L

O 

Sp
ec

ific
  L

O 

Level 
Learning 

PLO 3 นักศึกษามีทักษะการพูดสือ่สารตามระดับพัฒนาการของผูเ้รยีนในระดับ
ประถมศึกษา   C 

PLO 4 นักศึกษาสามารถจดัการเรยีนรู้ส าหรับผู้เรยีนในระดบัประถมศึกษาที่มี
ความหลากหลาย  

 
 
 

Ap/An/E/C 

PLO 5 นักศึกษาสามารถถ่ายทอด อนุรักษ์และแสดงออกถึงความเปน็ไทย   R 

PLO 6 นักศึกษาสามารถจดักิจกรรมโครงการเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานได ้

  U/Ap 

PLO 7 นักศึกษาสามารถพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาได้ 

  Ap/An/C 

PLO 8 นักศึกษาสามารถแสดงบทบาทของตนเองในการท างานร่วมกับผู้อื่นและ
ชุมชนได ้

  Ap/E 

PLO 9 นักศึกษาสามารถประยุกตใ์ช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การคดิสร้างสรรค ์
การคิดแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงาน 

  U/Ap/An/C 

PLO 10 นักศึกษาสามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

  R 

PLO 11 นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพ   R 

PLO 12 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และโปรแกรมวิชา
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกิจกรรม 

  R 

  
1.4 หลักสูตรแสดงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ถูก

รวบรวมและสะท้อนให้เห็นในผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
  หลักสูตรได้ด าเนินการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน คือ กลุ่มผู้บริหาร อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยมีส่วนในการบริหารหลักสูตรและจัดการศึกษา และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
ภายนอก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ในระดับกระทรวงที่มีส่วนในการก าหนด นโยบาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้บริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับโรงเรียน และองค์กรท้องถิ่นที่มีส่วนในการก าหนด
แนวทางการจัดการศึกษาในโรงเรียน และกลุ่มที่ 3 กลุ่มนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองมีส่วนในการเป็นผู้ให้ข้อมูล
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เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรขั้นตอนการได้มาการวิเคราะห์เอกสารจากการท า
แบบสอบถามให้ได้มาซึ่งข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางที่  1. 4 แสดงคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร 

 

ความต้องการที่
ส าคัญ 

 PLOs --> 
กลุ่ม SHs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีส่วนร่วมในการ
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย คณะ 
และจัดการศึกษาให้
มีความสอดคล้องกับ
พัฒนาการของ
ผู้เรียนให้มีทักษะ
การพูดสื่อสาร 
ความสามารถในการ
จัดการศึกษาที่
หลากหลาย รวมถึง
ความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนผ่าน
กระบวนการคิด
วิเคราะห์  
การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบใน
การปฏิบัติงานในชั้น
เรียนและการท าวิจัย
ในชั้นเรียนให้มีความ

- อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร
จ านวน 5 คน  
- อาจารย์
ผู้สอน 
- อาจารย์
พิเศษ  
- เจ้าหน้าที่
ประจ าคณะ 
- เจ้าหน้าที่
ประจ าหน่วย
ต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย 
ศูนย์ ส านัก
ต่าง ๆ 
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ความต้องการที่
ส าคัญ 

 PLOs --> 
กลุ่ม SHs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

สอดคล้องกับชุมชน
และท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน
ในระดับ
ประถมศึกษาได้ 

ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- กระทรวง 
อว. 
-กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
(คุรุสภา) 
- ผู้บริหาร
คณะ/ 
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย  
- ส านักงาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

            

จัดการศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับ
พัฒนาการของ
ผู้เรียนให้มีทกัษะ
การพูดสื่อสาร 
ความสามารถในการ
จัดการศึกษาที่
หลากหลาย รวมถึง
ความสามารถท างาน

- โรงเรียนใน
ระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
(ประถมและ
มัธยม) 
- ผู้บริหาร
โรงเรียน 
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ความต้องการที่
ส าคัญ 

 PLOs --> 
กลุ่ม SHs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ร่วมกับผู้อ่ืนผ่าน
กระบวนการคิด
วิเคราะห์  
การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบใน
การปฏิบัติงานในชั้น
เรียนและการท าวิจัย
ในชั้นเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับชุมชน
และท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน
ในระดับ
ประถมศึกษาได้ 

- ผู้บริหารใน
องค์กรท้องถิ่น 
 

มีทักษะการพูด
สื่อสาร 
ความสามารถในการ
จัดการศึกษาที่
หลากหลาย รวมถึง
ความสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนผ่าน
กระบวนการคิด
วิเคราะห์  
การคิดสร้างสรรค์ 
การคิดแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบใน

- นักศึกษา 
- ผู้ปกครอง 
- ศิษย์เก่า 
- ผู้ใช้บัณฑิต  
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ความต้องการที่
ส าคัญ 

 PLOs --> 
กลุ่ม SHs 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การปฏิบัติงานในชั้น
เรียนและการท าวิจัย
ในชั้นเรียนให้มีความ
สอดคล้องกับชุมชน
และท้องถิ่น
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน
ในระดับ
ประถมศึกษาได้ 

 
 

1.5 หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังท่ีบรรลุได้ของผู้เรียนเม่ือส าเร็จการศึกษา 
 
 นักศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
อยู่ระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564    
 
รายการหลักฐาน 
AUNQA-1-1   

AUNQA-1.1.1- รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
AUNQA-1-2 

AUNQA-1.2-1- ตารางการกระจายการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรลงสู่รายวิชา 
AUNQA-1-3 

AUNQA- 1 . 3 . 1 -  ต า ร า งแสดง  Generic Learning Outcomes และ  Subject Specific Learning 
Outcomes 

AUNQA-1-4 
AUNQA-1.4.1- แสดงคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 
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AUNQA-1-5 
 AUNQA-1.5.1- N/A 
 
สรุปผลการประเมิน 

Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1 Expected Learning Outcomes               

1.1 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
appropriately formulated in 
accordance with an established 
learning taxonomy, are aligned to 
the vision and mission of the 
university, and are known to all 
stakeholders. 

       

       

1.2 The programme to show that the 
expected learning outcomes for 
all courses are appropriately 
formulated and are aligned to the 
expected learning outcomes of 
the programme. 

       

       

1.3 The programme to show that the 
expected learning outcomes 
consist of both generic outcomes 
(related to written and oral 
communication, problemsolving, 
information technology, 
teambuilding skills, etc) and 
subject specific outcomes (related 
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Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

to knowledge and skills of the 
study discipline). 

1.4 The programme to show that the 
requirements of the stakeholders, 
especially the external 
stakeholders, are gathered, and 
that these are reflected in the 
expected learning outcomes. 

       

       

1.5 The programme to show that the 
expected learning outcomes are 
achieved by the students by the 
time they graduate. 

       

       

 Overall               
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Criteria 2 : โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 

2.1 ข้อก าหนดของหลักสูตรและรายวิชาทั้งหมดต้องมีความครบถ้วน ทันสมัย พร้อมใช้งาน และมีการ
สื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการด าเนินการโดยการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2558 โดยเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรอยู่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้ปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดของหลักสูตรให้เป็นแบบโปสเตอร์
เพ่ือง่ายแก่การเผยแพร่ และเพ่ิมเติมช่องทางการสื่อสารกับครูพ่ีเลี้ยงและศิษย์เก่า โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทาง
เครือข่ายสังคมและเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรเพ่ิมเติมในช่องทางนี้ด้วย  
 

2.2 การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรมีความสอดคล้องหรือน าไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 
 เนื่องจากโปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีการเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ส าหรับบัณฑิตปริญญาตรี มีหลักสูตรที่ใช้ในโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน
ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) และหลังจาก
จัดการเรียนการสอนได้ระยะหนึ่ง กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบันฝ่ายผลิตครู ปรับปรุงหลักสูตร      
ครุศาสตรบัณฑิตจากเดิม 5 ปี เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้ด าเนินการปรับหลักสูตรเป็น 
“หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)” โดยหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) เป็นหลักสูตรที่เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท าหน้าที่วิพากษ์หลักสูตร  แต่ในกระบวนการออกแบบหลักสูตรทั้งหมด ยังไม่ได้แจกแจง
ให้เห็นถึงการก าหนด PLOs ของหลักสูตรที่ชัดเจน โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีการประชุมเพ่ือทบทวนความ
สอดคล้องของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs พบว่ารายวิชาของหลักสูตร ร้อยละ 70 มีความสอดคล้อง
ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพียงแต่ต้องมีการปรับการเรียนการสอนในรายวิชา
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
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2.3 การออกแบบโครงสร้างหลักสูตรต้องมาจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รวบรวมมา
โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) เป็น
หลักสูตรที่เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท าหน้าที่วิพากษ์หลักสูตร  แต่ในกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรทั้งหมด ยังไม่ได้แจกแจงให้เห็นถึงการก าหนด PLOs ของหลักสูตรที่ชัดเจน โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษามีการประชุมเพ่ือทบทวนความสอดคล้องของหลักสูตรกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs พบว่า
รายวิชาของหลักสูตร ร้อยละ 70 มีความสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพียงแต่ต้องมีการปรับการเรียน
การสอนในรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 
 

2.4 แต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการผลักดันผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บรรลุได้อย่างชัดเจน 
 

 รายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน ได้น าการวิเคราะห์รายวิชาให้สอดคล้องตาม PLOs ไป
จัดท าเป็น ELOs เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกัน เมื่อตรวจสอบจากการเขียนวัตถุประสงค์ใน มคอ.
03 พบว่ามีบางรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในหลักสูตรเท่านั้นที่มีการก าหนด ELOs  
 

2.5 โครงสร้างหลักสูตรต้องแสดงรายวิชาอย่างสมเหตุสมผล  การล าดับรายวิชา (basic--> 
intermediate --> specialised courses) และรายวิชาบูรณาการ 

 
การวางโครงสร้างหลักสูตร ได้มีการค านึงถึงล าดับและความสัมพันธ์ของรายวิชาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึง

รายวิชาระดับชั้นสูงอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา 
 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 นักศึกษามีคุณลักษณะนักศึกษาวิชาชีพครู (Student Teacher) มีความรอบรู้ในเนื้อวิชา 

พัฒนาการและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมในส่วนที่เป็นเนื้อหาให้ผู้เรียน

ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งดูแล

ผู้เรียนในชั้นเรียนและการเลือกใช้และผลิตสื่อ ในระดับประถมศึกษา 
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ชั้นปีที่ 2 นักศึกษามีคุณลักษณะผู้ช่วยสอน (Teacher Assistant) ร่วมจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อการสอน

ในระดับประถมศึกษาทุกรายวิชาภายใต้การก ากับ แนะน าร่วมกันระหว่างอาจารย์และครูผู้

ร่วมสอน 

ชั้นปีที่ 3 นักศึกษามีคุณลักษณะผู้สอนร่วม (Co-teacher) ร่วมเป็นผู้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับเด็กเฉพาะกลุ่มและร่วมกับชุมชน ภายใต้การก ากับ แนะน า

ร่วมกันระหว่างอาจารย์และครูผู้ร่วมสอน 

ชั้นปีที่ 4 นักศึกษามีคุณลักษณะครูมืออาชีพ (Teacher) จัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาเทียบเท่า

ครูประจ าการ มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนใน

ระดับประถมศึกษาและการจัดสัมมนา 

แผนการเรียนของหลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนในรายวิชาจากพ้ืนฐานไปสู่ระดับเชี่ยวชาญ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาศึกษาท่ัวไป รายวิชาพ้ืนฐานทางการประถมศึกษา ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ และสื่อและเทคโนโลยีส าหรับประถมศึกษา  
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนรายวิชาที่สูงขึ้น รายวิชาที่เก่ียวข้องกับพ้ืนฐานที่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน งานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ชุมชนสัมพันธ์ และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 และ 2  
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะได้เรียนรายวิชาที่สูงขึ้นที่เป็นการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การ
ออกแบบหลักสูตรและการ บูรณาการในชั้นเรียน มีค าแนะน าจากศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องการจัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนรวม ในรายวิชาการศึกษาพิเศษระดับประถมศึกษา ในรายวิชาเลือกของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา ทางโปรแกรมวิชาได้ปรับวิชาเลือก ให้มีรายวิชาทางการปฐมวัย เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และการท างานในการบรรจุเป็นข้าราชการครูประถมศึกษาจ าเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ในระดับชั้นอนุบาลด้วย  

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ตามล าดับ 
 

2.6 โครงสร้างหลักสูตรมีตัวเลือกให้ผู้เรียนในการศึกษาวิชาเอก และ/หรือวิชารองที่เป็นความ
เชี่ยวชาญพิเศษ 

 
 หลักสูตรก าหนดรายวิชาส าหรับนักศึกษา การเลือกในวิชาเลือกให้นักศึกษามาจากความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมปัจจุบัน ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ต้องการให้หลักสูตร
เพ่ิมเติมเนื้อหารายวิชาทางการปฐมวัย  
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2.7 หลักสูตรแสดงการทบทวนโครงสร้างหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อให้หลักสูตรมีความ

ทันยุคสมัย และสอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมการท างาน 
 
หลักสูตรมีการทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยมอบหมายอาจารย์ประจ ารายวิชาให้ปรับเนื้อหาใน

ค าอธิบายรายวิชาเพ่ือเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับ PLOs และทันกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม ความคาดหวังทางวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนแบบnew 
normal และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการทบทวนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร ในรอบ 2565 
 

รายการหลักฐาน 
AUNQA 2.1 

AUNQA 2.1-1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
AUNQA 2.1-2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://reg.kpru.ac.th/th/kpru_cur59.asp 
AUNQA 2.1-3 เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ https://edu.kpru.ac.th/ 
AUNQA 2.1-4 เว็บไซต์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา https://elementary.kpru.ac.th/ 
AUNQA 2.1-5 โปสเตอร์รายละเอียดของหลักสูตร 

 
 
AUNQA 2.2 

AUNQA 2.2-1 แบบก าหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่แสดงความเชื่อมโยงกับรายวิชา 
 

AUNQA 2.3  
AUNQA 2.3-1 แบบก าหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่แสดงความเชื่อมโยงกับรายวิชา 
 

AUNQA 2.4 
 AUNQA 2.4-1 แบบก าหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่แสดงความเชื่อมโยงกับรายวิชา 
 AUNQA 2.4-2 แบบก าหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่แสดงความเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
              ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
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AUNQA 2.5 
 AUNQA 2.5-1 แบบก าหนดผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่แสดงความเชื่อมโยงกับระดับของรายวิชา 
 
AUNQA 2.6 

AUNQA 2.6-1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
AUNQA 2.6-2 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://e-student.kpru.ac.th/extended/index.php 
 

AUNQA 2.7 
AUNQA 2.7-1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
AUNQA-2.7.2-รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

สรุปผลการประเมิน 

Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

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

Content 
              

2.1 The specifications of the programme 
and all its courses are shown to be 
comprehensive, up-to-date, and made 
available and communicated to all 
stakeholders. 

       

       

2.2 The design of the curriculum is shown 
to be constructively aligned with 
achieving the expected learning 
outcomes. 

       

       

2.3 The design of the curriculum is shown 
to include feedback from 
stakeholders, especially external 
stakeholders. 
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Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
2.4 The contribution made by each course 

in achieving the expected learning 
outcomes is shown to be clear. 

       
       

2.5 The curriculum to show that all its 
courses are logically structured, 
properly sequenced (progression from 
basic to intermediate to specialized 
courses), and are integrated. 

       

       

2.6 The curriculum to have option(s) for 
students to pursue major and/or minor 
specialisations. 

       
       

2.7 The programme to show that its 
curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure 
and that it remains up-to-date and 
relevant to industry. 

       

       

 Overall               
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Criteria 3 : วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 

3.1 มีปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ต้องถูกแสดงไว้อย่างชัดเจนและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และถูกน าไปใช้ในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แสดงปรัชญาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไว้อย่างชัดเจน ใน

เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งเข้าถึงได้จาก https://www.kpru.ac.th/about-kpru/kpru-general-
information.php  ความว่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 

สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

หลักสูตรได้ตรวจสอบไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังพบว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางกลุ่มที่ยังไม่ทราบถึงปรัชญา
การศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น กลุ่มของครูพ่ีเลี้ยง เนื่องจากกระบวนการฝึกปฏิบัติการของนักศึกษา ทาง
หลักสูตรยังไม่มีการสื่อสารเพ่ือเชื่อมโยงให้เข้าใจในส่วนของPLOsของหลักสูตร มายังปรัชญาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรนั้น ในการจัดจ า มคอ.03 ร้อยละ 50 ของ
รายวิชาในหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2/64 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของรายวิชา CLOs มาจาก PLOsของหลักสูตร
ที่ถูกเชื่อมโยงมาจากปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

3.2 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
 

 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของรายวิชา CLOs 
มาจาก PLOsของหลักสูตร และในสัปดาห์แรกของการจัดการเรียนการสอนได้มีการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนด สัดส่วนคะแนน และเลือกชิ้นงานที่ตนเองถนัดและก าหนดเกณฑ์ร่วมกัน ตั้งเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน 
แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ท าให้การจัดการสอนการสอนในรายวิชาเป็นการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์  
 
 

https://www.kpru.ac.th/about-kpru/kpru-general-information.php
https://www.kpru.ac.th/about-kpru/kpru-general-information.php
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3.3 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิท 19 พบว่ามีบางรายวิชาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนแบบ active learning เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตรจ านวน 5 ท่านในช่วงปีการศึกษาท่ีผ่านมาได้เข้า
ร่วมการสอนออนไลน์แบบ Active learningและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning จาก
สถาบัน Creative Culture & Education (CCE) เพ่ืออบรมการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่โรงแรมอามารี 5-8 
พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอามารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานครและการเป็นผู้อ านวยการสอน(Facilitator) 27-30 
พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 

3.4 มีกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้, การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียน
มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ทักษะการสอบสวนเชิงวิพากษ์, ทักษะการประมวลผลข้อมูล, ทักษะการ
ทดลองหาความคิดและวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ) 
 

หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามเป้าหมายของ
หลักสูตรดังนี้ 1. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 2. มีทักษะสมรรถนะทางภาษาในการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 3. มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถผลิตสื่อทางเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงเรียน
ได้ 4. สามารถสร้างชิ้นงานที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ 5. ทักษะการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองทักษะทั้ง 
5 ประการนี้ ทางหลักสูตรได้สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆดังนี้  
 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต รายวิชาที่สนับสนุน 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ -ทุกรายวิชาสนับสนุนการท างานเป็นทีม 
การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา  

2. มีทักษะสมรรถนะทางภาษาในการสื่อสารให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา 

3. มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิตัลและ
สามารถผลิตสื่อทางเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงเรียนได้ 

-สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับครู
ประถมศึกษา 

4. สามารถสร้างชิ้นงานที่แสดงออกถึงความคิด
สร้างสรรค ์

-ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา 
-วรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา 
-การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
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5. ทักษะการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง -โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา 
-วิจัยในระดับประถมศึกษา 
 

 
3.5 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดใหม่ ๆ, ความคิดสร้างสรรค์,       การ

สร้างนวัตกรรม และแนวคิดของผู้ประกอบการ 
 
จากผลงานของผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านท าให้เห็นถึงกระบวนการคิดของนักศึกษาท่ีสามารถท าชิ้นงาน

ออกมาได้สวยงามแปลกใหม่ สอดคล้องกับPLOsของหลักสูตร เช่น  
หนังสือนิทานจากรายวิชาวรรณกรรมส าหรับเด็กประถมศึกษา ที่นักศึกษาสร้างข้ึนจากบริบทในท้องถิ่น

เพ่ือให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา ฝึกให้นักศึกษาได้ออกแบบเรื่องราวเพ่ือให้สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน 

รายวิชาโครงงานส าหรับครูประถมศึกษา นักศึกษาได้คิดชิ้นงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์โรคระบาด เช่น
ถังขยะส าหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยแบบไม่สัมผัส ซึ่งนักศึกษาศึกษาข้อมูลการทิ้งขยะอันตรายจากเทศบาล โดย
การติดตามสอบถามเจ้าหน้าถึงปลายทางของขยะอันตราย และตระหนักถึงการติดต่อทางขยะติดเชื่อจึงได้คิดท าถัง
ขยะแบบไม่สัมผัส 

การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ออกแบบสื่อเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา จากแนวคิด Learning by doing /Active Learning ชิ้นงานของผู้เรียน
สอดคล้องกับแผนการสอนและสื่อเพ่ือการศึกษา ผู้เรียนในระดับประถมสามารถน ามาเล่นได้เพ่ือพัฒนาทักษะของ
ตนเองในยามว่าง 

รายวิชาวิจัยทางการประถมศึกษา ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยและ
ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่นักศึกษาถนัดเป็นรายกลุ่ม โดยให้นักศึกษาเลือกประเด็นที่สนใจ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยประเด็นที่นักศึกษาเลือกคือ การจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-
19 และมีการแบ่งกลุ่มตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โค
วิด-19 2) ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และผู้ปกครอง และอีก 2 กลุ่ม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู  
 

3.6 กระบวนการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่าตอบโจทย์ความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมการท างาน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทุกภาคการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาเป็นการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 
ประเด็นหลักในการประชุมทวนสอบ คือ เรื่องกระบวนการสอนออนไลน์ และตรวจสอบการวัดและการประเมินผล
เพ่ือให้บรรลุ PLOs ของหลักสูตรและ CLOs ของรายวิชาในการสอนออนไลน์ของแต่ละรายวิชา ซึ่งคณะกรรมการ
ทวนสอบต่างให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชาและ
บรรลุPLOs 
  

รายการหลักฐาน 
AUNQA-3-1 

AUNQA-3.1-1 https://www.kpru.ac.th/about-kpru/kpru-general-information.php    
 
AUNQA-3-2 

AUNQA-3.2-1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
AUNQA-3-3 

AUNQA-3.3-1 หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้  Active Learning  
                   จากสถาบัน Creative Culture & Education (CCE) 
AUNQA-3.3-2 ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active Learning 

        จากสถาบัน Creative Culture & Education (CCE) 
 
AUNQA-3-4 

AUNQA-3.4-1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 
AUNQA-3-5 

AUNQA-3.5-1 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

AUNQA-3-6 
AUNQA-3.6-1 ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 00019/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทวนสอบ 

        ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 
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สรุปผลการประเมิน  

Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
3 Teaching and Learning Approach               
3.1 The educational philosophy is 

shown to be articulated and 
communicated to all 
stakeholders. It is also shown to 
be reflected in the teaching and 
learning activities. 

       

       

3.2 The teaching and learning 
activities are shown to allow 
students to participate 
responsibly in the learning 
process. 

       

       

3.3 The teaching and learning 
activities shown to involve active 
learning by the students. 

       

       

3.4 The teaching and learning 
activities are shown to promote 
learning, learning how to learn, 
and instilling in students a 
commitment for life-long learning 
(e.g., commitment to critical  
inquiry, information-processing 
skills, and a willingness to 
experiment with new ideas and 
practices). 
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Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
3.5 The teaching and learning 

activities are shown to inculcate 
in students, new ideas, creative 
thought, innovation, and an 
entrepreneurial mindset. 

       

       

3.6 The teaching and learning 
processes are shown to be 
continuously improved to ensure 
their relevance to the needs of 
industry and are aligned to the  
expected learning outcomes. 

       

       

 Overall               

 
 
 
 
 
 
 

 



59 
 

Criteria 4 : การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)  
 

4.1 มีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย โดยสอดคล้องกับการบรรลุผลส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา ซึ่งมีการวิเคราะห์และระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียด 
 
ตารางท่ี 4.1-1 แสดงวิธีการประเมินผู้เรียนในแต่ละผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (รายวิชา) 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) วิธีการประเมิน 
PLO 1 นักศึกษาสามารถอธิบายความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ
ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาได้ 

วิธีการ 
   - การทดสอบ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
เครื่องมือ 
   - แบบทดสอบ (ปรนัย/อัตนัย) 
   - แบบฝึกปฏิบัติ 

PLO 2 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาได้ 

วิธีการ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การสังเกต 
เครื่องมือ 
   - แบบฝึกปฏิบัติ 
   - แบบสังเกต 

PLO 3 นั กศึ กษามีทั กษะการ พูดสื่ อสารตามระดั บ
พัฒนาการของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา 

วิธีการ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การสังเกต 
เครื่องมือ 
   - แบบฝึกปฏิบัติ 
   - แบบสังเกต 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) วิธีการประเมิน 

PLO 4 นักศึกษาสามารถในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่มีความหลากหลาย 

วิธีการ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การสังเกต 
เครื่องมือ 
   - แบบฝึกปฏิบัต ิ
   - แบบสังเกต 

PLO 5 นักศึกษาสามารถถ่ายทอด อนุรักษ์และแสดงออก
ถึงความเป็นไทย 

วิธีการ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การสังเกต 
เครื่องมือ 
   - แบบฝึกปฏิบัติ 
   - แบบสังเกต 

PLO 6 นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานได้ 

วิธีการ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การสังเกต 
เครื่องมือ 
   - แบบฝึกปฏิบัติ 
   - แบบสังเกต 

PLO 7 นักศึกษาสามารถพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
ได ้

วิธีการ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การสังเกต 
   - การประเมินผลงาน 
เครื่องมือ 
   - แบบฝึกปฏิบัติ 
   - แบบสังเกต 
   - แบบประเมินผลงาน 

PLO 8 นักศึกษาสามารถแสดงบทบาทของตนเองในการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนและชุมชนได้ 

วิธีการ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การสังเกต 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) วิธีการประเมิน 

เครื่องมือ 
   - แบบฝึกปฏิบัติ 
   - แบบสังเกต 

PLO 9 นักศึกษาสามารถประยุกต์ ใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การสังเกต 
เครื่องมือ 
   - แบบฝึกปฏิบัติ 
   - แบบสังเกต 

PLO 10 นักศึกษาสามารถท างานตามที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

วิธีการ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การสังเกต 
เครื่องมือ 
   - แบบฝึกปฏิบัติ 
   - แบบสังเกต 

PLO 11 นักศึกษาปฏิบัติตามกฎ กติกา ข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

วิธีการ 
   - การฝึกปฏิบัติ 
   - การสังเกต 
เครื่องมือ 
   - แบบฝึกปฏิบัติ 
   - แบบสังเกต 

PLO 12 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ 
และโปรแกรมวิชาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกิจกรรม 

วิธีการ 
   - การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
   - การสังเกต 
เครื่องมือ 
   - แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
   - แบบสังเกต 
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4.2 นโยบายการประเมินผู้เรียน-การอุทธรณ์ผลการประเมินถูกแสดงไว้อย่างชัดเจน มีการสื่อสารไปยัง
ผู้เรียน และน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 เป็นนโยบายหลักในการถ่ายทอดและน าไปสู่การปฏิบัติให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันในเรื่องแนวทางการวัดและประเมินผู้เรียนทุกรายวิชาของหลักสูตร โดยมีการสื่อสารแก่
ผู้เรียนในรูปแบบเอกสารและข้อมูลผ่านรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การปฐมนิเทศประจ ารายวิชา และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 การอุทธรณ์ผลการประเมินของนักศึกษา (ผลการเรียน) ทางหลักสูตรฯ ด าเนินการตามระบบและกลไกที่
สร้างขึ้น (รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-4.2-1) ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาพบว่า ไม่มีนักศึกษายื่นค าร้องขอ
อุทธรณ์ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แผนภาพที่ 4-4.2-1 ระบบและกลไกการอุทธรณ์ผลการประเมินของผู้เรียน  
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
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4.3 การประเมินผู้เรียนต้องมีมาตรฐานและกระบวนการที่แสดงความก้าวหน้าและการส าเร็จ
การศึกษาของผู้เรียนไว้อย่างชัดเจน  มีการสื่อสารไปยังผู้เรียน  และน าไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการยึดหลักการด าเนินการตามที่รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ก าหนด และสอดคล้องกับ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562” มาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติการประเมินผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา
จะมีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ประจ ารายวิชาโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) การวัด
และประเมินผลระหว่างภาคเรียน 2) การวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน ซึ่งจะก าหนดแนวทางและ
กระบวนการในรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 ของทุกรายวิชา  
 หลักสูตรฯ มีการเผยแพร่เพ่ือสื่อสารกับผู้เรียนในแต่ละรายวิชาผ่าน เว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ และ
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงและแจ้งแก่ผู้เรียนทราบในต้นชั่วโมงของการปฐมนิเทศรายวิชา 
ส่วนของการให้ผลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการประเมินการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการแจ้งให้ผู้เรียนทราบผ่าน
ช่องทางหลักได้แก่ 1) ห้องเรียน On-site 2) ห้องเรียน On line ตามท่ีแต่ละรายวิชาก าหนดไว้ 
 

4.4 วิธีการประเมินผู้เรียนต้องแสดงให้เห็นถึงเกณฑ์การให้คะแนน (rubrics) การเฉลยค าตอบ 
(marking schemes) เวลาในการประเมิน (timelines) และกฎระเบียบในการประเมิน (regulations) โดย
วิธีการประเมินเหล่านี้ต้องมีความเที่ยงตรง คงเส้นคงวา และยุติธรรม 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการก าหนดแนวทางการประเมินผู้ เรียนด้วย
วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ การใช้แบบทดสอบปรนัย การใช้แบบทดสอบอัตนัย การสังเกต การ
ทดสอบภาคปฏิบัติ เป็นต้น โดยการทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ มีการแสดงรายละเอียดของเกณฑ์หรือแนวทางการ
ประเมินที่ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ เป็นไปตาม “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562” ซึ่งทุกรายวิชาจะมีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละชิ้นงาน/
ภาระงาน และวิธีการทดสอบ เป็นเกณฑ์การให้คะแนนแบบบรรยาย (Rubrics Score) และเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วน
ร่วมในการก าหนดหรือพิจารณาเกณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ตลอดจนการเฉลยค าตอบหลัง
การสอบด้วย ปรากฏในรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3  
 นอกจากนี้ ทางหลักสูตร ฯ มีการก ากับและควบคุมการส่งผลการเรียนของอาจารย์ผู้สอนแนวทาง 
“ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการก ากับและควบคุมการส่ งผลการเรียน ระดับปริญญา
ตรี” ด้วย 
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4.5 วิธีการประเมินผู้เรียนต้องแสดงถึงการบรรลุผลส าเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร 
และผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ก าหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีการออกแบบวิธีการ
ประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่รับผิดชอบ มีการแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังระดับหลักสูตรที่รายวิชารับผิดชอบ มีการแสดงรายละเอียดของผลการเรียนรู้ที่ระดับรายวิชา โดยในปี
การศึกษา 2564 ทุกรายวิชามีการวิเคราะห์และแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร และรายละเอียดของ
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ปรากฏในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 

4.6 มีการป้อนกลับผลการประเมินให้แก่ผู้เรียนอย่างทันท่วงที 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการประเมิน
ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้สอนแจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียนประจ ารายวิชา 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การแจ้งผลการเรียน
ระหว่างภาคเรียน (การทดสอบย่อย และสรุปผลคะแนนระหว่างภาคเรียน) 2) การแจ้งผลการเรียนปลายภาค และ
ผลการประเมินภาพรวม (เกรด) 
 2. อาจารย์น าส่งผลการประเมินผู้ เรียนเมื่อสิ้นภาคเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เสนอผ่านประธานโปรแกรมวิชา คณบดีคณะครุศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประกาศผลการเรียนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าระบบตรวจสอบผลการเรียนด้วยตนเองต่อไป 
 จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้เรียนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การประถมศึกษา ในปีการศึกษา 2564 พบว่า ไม่มีผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินในแต่ละรายวิชา 
 

4.7 การประเมินผู้เรียนและกระบวนการ มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่าตอบ
โจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท างาน และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการด าเนินการทบทวนการประเมินผู้เรียน ดังนี้ 

1. การทบทวนและปรับปรุงโดยอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจะด าเนินการทบทวนการ
ประเมินผลผู้เรียนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ด้วยการตรวจสอบวิธีการ เครื่องมือ และเกณฑ์ในการประเมิน 
และเม่ือสิ้นภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนจะน าผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
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ซึ่งมีทั้งรายการประเมินแบบรายการตรวจสอบและข้อค าถามปลายเปิด ผลการประเมินและข้อเสนอแนะของ
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนจะน ามาแสดงรายละเอียดการทบทวนและปรับปรุงในรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 

2. การทบทวนและปรับปรุงโดยใช้กระบวนการทวนสอบ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มีการก าหนดให้ทุกหลักสูตรด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ประธานซึ่งเป็นผู้บริหาร
ระดับคณะ (รองคณบดีคณะครุศาสตร์) รองประธาน (อาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืนภายในคณะครุศ าสตร์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ (อาจารย์ภายนอกคณะครุศาสตร์) กรรมการ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเลขานุการ ซึ่ง
เป็นตัวแทนจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามค าสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 00019/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 การ
ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ มีการจัดประชุมคณะกรรมการและน าเสนอผลการประเมินผู้เรียนในแต่ละรายวิชา 
ผ่านรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) พร้อมทั้งร่วมกัน
พิจารณาและสรุปผลการทวนสอบ  

รายการหลักฐาน 
AUNQA-4-1   
 AUNQA-4.1.1-รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

AUNQA-4.1-2-รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
AUNQA-4-2 

AUNQA-4.2-1-รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
AUNQA-4.2-2-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี           

พ.ศ. 2562 
AUNQA-4.2-3-ระบบและกลไกการอุทธรณ์ผลการประเมินของผู้เรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
AUNQA-4-3 
 AUNQA-4.3.1-รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

AUNQA-4.3-2-รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 AUNQA-4.3-3-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
AUNQA-4-4 
 AUNQA-4.4.1-รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
 AUNQA-4.4.2-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ 
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        ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
 AUNQA-4.4.3-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการก ากับและควบคุม 
                             การส่งผลการเรียน ระดับปริญญาตรี 
AUNQA-4-5 
 AUNQA-4.5.1-รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
AUNQA-4-6 
 AUNQA-4.6.1- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 

AUNQA-4.6.2- เว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
(https://e-student.kpru.ac.th/web2016/main.html) 

  
AUNQA-4-7   

AUNQA-4.7.1- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
AUNQA-4.7.2- รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
AUNQA-4.7.3- ผลการประเมินการสอนประจ าปีการศึกษา 2564 
AUNQA-4.7.4- ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 00019/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการทวนสอบ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 
AUNQA-4.7.5- รายงานผลการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 สรุปผลการประเมิน 

Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
4 Student Assessment Student 

Assessment 
              

4.1 A variety of assessment methods are 
shown to be used and are  
shown to be constructively aligned to 
achieving the expected learning 
outcomes and the teaching and 
learning objectives. 

       

       

https://e-/
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Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
4.2 The assessment and assessment-

appeal policies are shown to be 
explicit, communicated to students, 
and applied consistently. 

       

       

4.3 The assessment standards and 
procedures for student progression 
and degree completion, are shown to 
be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 

       

       

4.4 The assessments methods are shown 
to include rubrics, marking schemes, 
timelines, and regulations, and these 
are shown to ensure validity, reliability, 
and fairness in assessment. 

       

       

4.5 The assessment methods are shown to 
measure the achievement of the 
expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 

       

       

4.6 Feedback of student assessment is 
shown to be provided in a timely 
manner. 

       
       

4.7 The student assessment and its 
processes are shown to be 
continuously reviewed and improved 
to ensure their relevance to the needs 
of industry and alignment to the 
expected learning outcomes. 

       

       

 Overall               
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Criteria 5 : บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff) 
 

5.1 หลักสูตรมีแผนอัตราก าลังอาจารย์ (รวมถึงการสืบทอดต าแหน่ง, การเลื่อนขั้น, การโยกย้าย
ก าลังคน, การเลิกจ้าง และแผนเกษียณอายุ) ที่ต้องมีการด าเนินการตามแผน เพื่อให้ม่ันใจในคุณภาพและ
ปริมาณอาจารย์ให้เพียงพอต่อความต้องการในการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
   
 หลักสูตรได้ด าเนินการตามกระบวนการของแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกับระดับคณะ ซึ่งได้วางแผน

อัตราก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้อย่างเป็นระบบ ชัดเจนและระมัดระวัง เพราะเรื่องของ

ทรัพยากรบุคคลมีความละเอียดอ่อนและ เกี่ยวโยงกับทุกระบบ ทุกโครงสร้างที่ยึดโยงกันเป็นองค์กรและ

ความสัมพันธ์กับผลิตภาพผลิตผลขององค์กร และกรอบแนวคิดและเนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงต้อง

ตระหนักถึงวิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็น ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Goal) ยุทธศาสตร์  

(Strategies) แผนงาน (Action Plan) และโครงสร้างองค์กร (Organization ซึ่งมีกระบวนการ  ดังนี้ 

 

 1. จัดท ากรอบอัตราก าลังคนทั้งใหม่และทดแทนอัตราเกษียณอย่างเหมาะสมตามกรอบ 

เป้าหมายภารกิจ  

 2. ก าหนดกระบวนการคัดเลือกคนเข้าสู่ต าแหน่งด้วยระบบคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  

 3. จัดท าระบบการติดผลการอบรมสัมมนาวิชาการ วิชาชีพ ศึกษาดูงานของบุคลากรสาย 

วิชาการและสายสนับสนุนและรายงานผู้บริหารทราบ  

 4. จัดท าระบบการประเมินจรรยาบรรณวิชาการ วิชาชีพ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  

 5. ประเมินแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 

5.2 หลักสูตรมีการแสดงภาระงานของอาจารย์ (staff workload) โดยมีการวัดและก ากับติดตามเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 
 นอกจากนี้ หลักสูตรมีการวิเคราะห์ค่าภาระงานเทียบเท่าเต็มเวลาของอาจารย์ (FTE) ที่ปฏิบัติงานใน

ปีการศึกษา 2564  จ านวน 44  คน จ าแนกตามระดับคุณวุฒิ ป.โท  จ านวน 27 คน ป.เอก จ านวน 17 คน จ าแนก

ตามต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 23 คน ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 17 คน ต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง แนวทางการค านวณค่าภาระ
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งานเทียบเท่าเต็มเวลาของอาจารย์ (FTE) และค่าภาระการเรียนของผู้เรียน (FTE of Student) ตามเกณฑ์ AUN-

QA โดยประกาศก าหนดให้ “ภาระงานของอาจารย์ 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เท่ากับ 1 FTE” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 5.2.1 แสดงค่า FTEs ของอาจารย์ในหลักสูตรรายบุคคล ประจ าปีการศึกษา 2561-2564 

 

    FTE อาจารย์ ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ ต าแหน่ง 

จ า น ว น ชั่ ว โ ม ง ต่ อ ปี

การศึกษา FTEs 

ภ.1 ภ.2 รวม 

1 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ป.เอก ผศ. 45 27 72 2.40 

2 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ ป.เอก ผศ. 10 20 30 1.00 

3 ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง ป.โท ผศ. 26 16 42 1.40 

4 อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี  ป.เอก อ. 23 11 34 1.13 

5 อ.ดร.ศิริโสภา  แสนบุญเวช ป.เอก อ. 22 16 38 1.27 

6 อ.ศศิกัญชนา  บุญนาค ป.โท อ. 16 11 27 0.90 

7 รศ.มัณฑนา จริยรัตนไพศาล ป.โท รศ. 16 376 392 13.06 

8 อ.อนุรักษ์ อาสาสู้ ป.โท อ. 19 36 55 1.83 

9 อ.รุ่งนภา บุญยิ้ม ป.โท อ. 18 20 38 1.26 

10 อ.สายสุนีย์ ผาสุขคีรี ป.โท อ. 18 21 39 1.30 

11 ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ป.โท ผศ. 17 24 41 1.36 

12 อ.ดร.ศรวัส ศิริ ป.เอก อ. 15 24 39 1.30 

13 อ.ธิดารัตน์ พรหมมา ป.โท อ. 31 18 49 1.63 

14 อ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว ป.เอก อ. 27 18 45 1.50 

15 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ป.เอก รศ. 6 6 12 0.40 

16 ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น ป.เอก ผศ. 16 21 37 1.23 

17 รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ป.เอก รศ. 12,095 8,128 20,223 674.10 

18 อ.สุนิสา (สารสนเทศ) ป.โท อ. 18 0 18 0.60 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ ต าแหน่ง 

จ า น ว น ชั่ ว โ ม ง ต่ อ ปี

การศึกษา FTEs 

ภ.1 ภ.2 รวม 

19 อ.วิไลลักษณ์ สวนมะลิ ป.โท อ. 18.4 158 176.40 5.88 

20 อ.กนกวรรณ เขียววัน ป.โท อ. 12 16 28 0.93 

21 อ.สุมาลี วิทยรัตน์ ป.โท อ. 18 9 27 0.90 

22 ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น ป.เอก ผศ. 18 15 33 1.10 

23 อ.นเรศ ข าเจริญ ป.โท อ. 19 14.5 33.50 1.11 

24 อ.พรพรรณ มีเจริญ ป.โท อ. 12 15 27 0.90 

25 ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี ป.เอก ผศ. 19 17 36 1.20 

26 อ.กษมา สุรเดชา ป.โท อ. 24 18 42 1.40 

27 ผศ.อมรา ศรีแก้ว ป.โท ผศ. 14 14 28 3.73 

28 อ.สุธาทิพย์ แหงบุญ ป.โท อ. 12 15 27 0.90 

29 ผศ.ม.ล.ปัทมาวิดี สิงหจารุ ป.โท ผศ. 16 9 25 0.83 

30 Aj.Jocelene C.Tradro ป.โท อ. 18 18 36 1.20 

31 อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด ป.โท อ. 14 28 42 1.40 

32 อ.นิสาชล ป.โท อ. 33 18 51 1.70 

33 อ.ดร.วาสนา ป.เอก อ. 576 582 1,158 38.60 

34 Aj.Frank Joseph Eschenburg ป.โท อ. 0 26 26 0.86 

35 อ.นฤเบศร์ เพชรคง ป.โท อ. 20 0 20 0.66 

36 อ.สุธาสินี ขนทองนุ่ม ป.โท อ. 21 24 45 1.50 

37 อ.วาลินา สังวรินทะ ป.โท อ. 18 15 33 1.10 

38 ผศ.อุไรวรรณ ปานทโชติ ป.โท ผศ. 19 16 35 1.16 

39 อ.เสถียร ทีทา ป.โท อ. 0 9 9 0.30 

40 ผศ.ดรุณี ชัยมงคล ป.โท ผศ. 12.5 8 20.50 0.68 

41 อ.มนตรี หลินภู ป.โท อ. 58 14 72 2.40 

42 Aj.Donald Naidas Macayanan ป.โท อ. 20 20 40 1.33 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ ต าแหน่ง 

จ า น ว น ชั่ ว โ ม ง ต่ อ ปี

การศึกษา FTEs 

ภ.1 ภ.2 รวม 

43 ผศ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ป.เอก ผศ. 16 22 38 1.26 

44 รศ.ดร.สมชัย วงษ์นายะ ป.เอก รศ. 16 0 16 0.53 

45 ผศ.ดร.วรพรรณ ขาวประทุม ป.เอก ผศ. 14 16 30 1.00 

46 ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์ ป.โท ผศ. 0 552 552 18.40 

รวม 6.60 

  



72 
 

 

 

FTE อาจารย์ ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมงต่อปี

การศึกษา FTEs 
ภ.1 ภ.2 รวม 

1 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ป.เอก ผศ. 15 12 27 0.90 

2 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ ป.เอก ผศ. 18 24 42 1.40 

3 ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง ป.โท ผศ. 26 16 42 1.40 
4 อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี  ป.เอก อ. 24 27 51 1.70 

5 อ.ดร.ศิริโสภา  แสนบุญเวช ป.เอก อ. 16 20 36 1.20 

6 อ.สายสุนีย์ ผาสุขคีรี ป.โท อ. 21 18 39 1.30 
7 ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ป.โท ผศ. 27 20 47 1.56 

8 อ.ดร.ศรวัส ศิริ ป.เอก อ. 18 23 41 1.36 

9 อ.ธิดารัตน์ พรหมมา ป.โท อ. 31 32 63 2.10 
10 อ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว ป.เอก อ. 39 32 71 2.36 

11 อ.วาลินา สังวรินทะ ป.โท อ. 18 15 33 1.10 
12 ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น ป.เอก ผศ. 16 20 36 1.20 

13 ผศ.ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ ป.โท ผศ. 16 18 34 1.13 

14 อ.ดร.ปราณี ป.เอก อ. 22.32 16 38.32 1.27 
15 ผศ.ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ป.เอก ผศ. 16 20 36 1.20 

16 ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี ป.เอก ผศ. 21 15 36 1.20 

17 อ.กษมา สุรเดชา ป.โท อ. 23 18 41 1.36 
18 ผศ.อมรา ศรีแก้ว ป.โท ผศ. 15 17 32 1.06 

19 Aj.Jocelene C.Tradro ป.โท อ. 18 20 38 1.26 
20 อ.พรพรรณ มีเจริญ ป.โท อ. 9 12 21 0.70 

21 อ.ราเชนท์ เขตวิทย์ ป.โท อ. 18 18 36 1.20 

22 ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์ ป.โท ผศ. 58 9 67 2.23 
23 อ.เสถียร ทีทา ป.โท อ. 18 9 27 0.90 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมงต่อปี

การศึกษา FTEs 
ภ.1 ภ.2 รวม 

24 อ.มนตรี หลินภู ป.โท อ. 23 23 46 1.53 

25 ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมั่น ป.เอก ผศ. 20 16 36 1.20 
26 ผศ.เกรียงไกร กันตรีมูล ป.โท ผศ. 19 15 34 1.13 

27 อ.พัชรีญา ดีสุข ป.โท อ. 15 24 39 1.30 
28 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ป.เอก รศ. 8 13 21 0.70 

29 อ.ชุติกานต์ เอ่ียวเล็ก ป.โท อ. 0 25.5 25.50 0.85 

30 อ.อัธณีญา สัจจะพัฒนกุล ป.โท อ. 14 25.5 39.50 1.31 
31 ผศ.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส ป.โท ผศ. 12 52 64 2.13 

32 อ.วัลลภ ทิพย์สุคนธ์ ป.โท อ. 12 17 29 0.96 

รวม 6.60 
 

                                                 FTE อาจารย์ ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมงต่อปี
การศึกษา FTEs 
ภ.1 ภ.2 รวม 

1 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ป.เอก ผศ. 23 15 38 1.27 

2 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ ป.เอก ผศ. 13 18 31 1.03 
3 ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง ป.โท ผศ. 19 17 26 0.87 

4 อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี ป.เอก อ. 18 18 36 1.20 

5 อ.ดร.ศิริโสภา  แสนบุญเวช ป.เอก อ. 12 14 36 1.20 
6 อ.ศศิกัญชนา  บุญนาค ป.โท อ. 16 15 31 1.03 

7 รศ.มัณฑนา จริยรัตนไพศาล ป.โท รศ. 43 106 149 4.79 

8 อ.ลัดดาวัลย์ แก้วใส ป.โท อ. 27 16 43 1.45 
9 ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ ป.เอก ผศ. 31 24 55 1.83 

10 อ.อนุรักษ์ อาสาสู้ ป.โท อ. 28 14 42 1.40 
11 Aj.Roland R.Cempron JR. ป.โท อ. 20 20 40 1.33 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมงต่อปี
การศึกษา FTEs 
ภ.1 ภ.2 รวม 

12 อ.รุ่งนภา บุญยิ้ม ป.โท อ. 28 26 54 1.80 

13 อ.สายสุนีย์ ผาสุขคีรี ป.โท อ. 21 18 39 1.30 
14 ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ป.โท ผศ. 38 11 42 1.40 

15 อ.โชคธ ารงค์ จงจอหอ ป.โท อ. 21 19 40 1.33 
16 อ.ดร.ศรวัส ศิริ ป.เอก อ. 26 20 46 1.53 

17 ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา ป.เอก ผศ. 24 32 56 1.87 

18 อ.ธิดารัตน์ พรหมมา ป.โท อ. 17 12 29 0.97 
19 อ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว ป.เอก อ. 17 12 29 0.97 

20 อ.วาลินา สังวรินทะ ป.โท อ. 24 21 45 1.50 

21 ผศ.ศุภวัฒน์ วิสฐิศิริกุล ป.โท ผศ. 31 16 47 1.57 
22 ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม ป.เอก ผศ. 19 18 37 1.23 

23 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ป.เอก รศ. 12 8 20 0.67 
24 ผศ.จักรพันธ์ หวาจ้อย ป.โท ผศ. 20 17 37 1.23 

25 ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล ป.เอก ผศ. 36 22 58 3.87 

26 ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น ป.เอก ผศ. 24 44 68 4.53 
27 ผศ.เกรียงไกร กันตรีมูล ป.โท ผศ. 20 23 43 2.87 

28 รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ ป.เอก รศ. 21 15 36 2.40 

29 รศ.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 
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                                                 FTE อาจารย์ ปีการศึกษา 2564 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

FTEs 
ภ.1 ภ.2 รวม 

1 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ป.เอก ผศ. 12 17 29 0.97 

2 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ ป.เอก ผศ. 14 16 30 1 

3 ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง ป.โท ผศ. 16 18 34 1.13 
4 อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี ป.เอก อ. 16 18 34 1.13 

5 อ.ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช ป.เอก อ. 16 22 38 1.27 

6 อ.ศศิกัญชนา บุญนาค ป.โท อ. 16 22 38 1.27 
7 อ.ลัดดาวัลย์ แก้วใส ป.โท อ. 22 16 38 1.27 

8 Aj.Roland R.Cempron JR. ป.โท อ. 18 26 44 1.47 

9 อ.รุ่งณภา บุญยิ้ม ป.โท อ. 18 17 35 1.17 
10 ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ป.โท ผศ. 14 6 20 0.67 

11 อ.ธิดารัตน์ พรหมมา ป.โท อ. 16 26 42 1.40 
12 อ.ดร.ปราณี เลิศแก้ว ป.เอก อ. 16 26 42 1.40 

13 ผศ.ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม ป.เอก ผศ. 18 20 38 1.27 

14 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ป.เอก รศ. 8 27 35 1.17 
15 รศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ป.เอก รศ. 16 18 34 1.13 

16 ผศ.ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น ป.เอก ผศ. 20 24 44 1.47 

17 ผศ.เกรียงไกร กันตีมูล ป.โท ผศ. 17 25 42 1.40 
18 รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ป.เอก รศ. 732 552 1,284 42.80 

19 ผศ.ดร.เลเกีย เขียวดี ป.เอก ผศ. 22 18 40 1.33 
20 ผศ.ดร.ประจบ ขวัญมัน ป.เอก ผศ. 16 18 34 1.13 

21 อ.ชุติมา สังวรินทะ ป.โท อ. 15 25 40 1.33 

22 ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ป.เอก ผศ. 16 18 34 1.13 
23 Aj.Joem Zennia P.BREIS ป.โท อ. 18 26 44 1.47 

24 อ.ปรัชญาใจ กุลมิ่ง ป.โท อ. 0 19 19 0.63 

25 รศ.ดร.สุขเกษม ขุนทอง ป.เอก รศ. 9 0 9 0.30 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง 
จ านวนชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

FTEs 
ภ.1 ภ.2 รวม 

26 อ.สุธาทิพย์ แหงบุญ ป.โท อ. 21 15 36 1.20 

27 อ.ณัฐพงศ์ บุญครอบ ป.โท อ. 12 9 21 0.70 

28 อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด ป.โท อ. 24 15 39 1.30 

29 
Aj.Sherry Faith Centes 
Bernalas 

ป.โท อ. 18 26 44 1.47 

30 ผศ.เชวงศักดิ์ เขียวเขิน ป.โท ผศ. 22 9 31 1.03 

31 ดร.นิภัชราพร สภาพพร ป.เอก อ. 23 13 36 1.20 

32 อ.ธีริทธิ์ กันยารอง ป.โท อ. 18 23 41 1.37 
33 ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล ป.โท ผศ. 6 14 20 0.67 

34 ดร.มนตรี หลินภ ู ป.เอก อ. 15 17 32 1.07 

35 ผศ.ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ ป.เอก ผศ. 16 14 30 1.00 
36 ผศ.ราตรี สิทธิพงษ์ ป.โท ผศ. 12 9 21 0.70 

37 Aj.Christoph franz Schaack ป.โท อ. 21 0 21 0.70 
38 ผศ.ทวิโรฒ ศรีแก้ว ป.โท ผศ. 19 12 31 1.03 

39 อ.คนึงนิตย์ เพรียวพานิช ป.โท อ. 22 19 41 1.37 

40 Aj.Donald Naidas ป.โท อ. 18 24 42 1.40 
41 อ.พัตรา ค าสีหา ป.โท อ. 106 461 567 18.90 

42 ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร ป.โท ผศ. 104 15 119 3.97 

43 อ.จิตลดา หนูดอนทราย ป.โท อ. 24 24 48 1.60 
44 ผศ.ดร.ชาลี ตระกูล ป.โท ผศ. 3 3 6 0.20 

รองศาสตราจารย์ 14.76 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1.18 
อาจารย์ 2.00 

รวม 5.98 
 

 

 



77 
 

วิธีการค านวณ 

 - จ านวนภาระงานของอาจารย์ 2 ภาคเรียนรวมกัน หารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้หารด้วย 15 จะได้ค่า FTE 

รายบุคคล 

 - น าค่า FTE รายบุคคลที่ได้ รวมกันตามประเภทของอาจารย์ (ศ./รศ./ผศ./อ.) หารด้วยจ านวนอาจารย์

จ าแนกตามประเภทนั้น ๆ จะได้ผลลัพธ์ค่า FTE รวมตามประเภทของอาจารย์ 

 - น าค่า FTE ของอาจารย์ทั้งหมดรวมกัน หารด้วยจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (FTE รวม ÷ จ านวนอาจารย์

ทั้งหมด = FTE รวมของอาจารย์ในปีการศึกษานั้น) 

 

 เมื่อเทียบเป็นตารางที่แสดงถึงจ านวนอาจารย์ผู้สอน และจ านวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) 

ในสาขาวิชาแยกเป็น อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษ จ าแนกตามเพศ เพ่ือค านวณในเกณฑ์คุณภาพย่อยที่ 6.2 

ต่อไป และยังแสดงให้เห็นถึงจ านวนร้อยละของอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิปริญญาเอกเมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมดใน

สาขาวิชาได้ ดังนี้   

ตารางที ่5.2 แสดงจ านวนอาจารย์และจ านวนอาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) 

ปีการศึกษา  / ประเภท 
ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม อาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 

จ านวน(คน) FTEs* จ านวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา 2562       

1. อาจารย์ประจ า        

     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 อาจารย์ 5 13 18 23.76 5 27.7 

2. อาจารย์พิเศษ  - -     

รวม 11 21 32   100 

ปีการศึกษา 2563       

1. อาจารย์ประจ า        

     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 
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ปีการศึกษา  / ประเภท 
ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม อาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 

จ านวน(คน) FTEs* จ านวน ร้อยละ 

     1.4 อาจารย์ 5 9 14 20.48 4 28.57 

2. อาจารย์พิเศษ 16 14 30   100 

รวม       

ปีการศึกษา  2564       

1. อาจารย์ประจ า        

     1.1 ศาสตราจารย์       

     1.2 รองศาสตราจารย์ 4 - 4 11.35 4 100 

     1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 7 17 1.18 8 47.06 

     1.4 อาจารย์ 7 16 23 2.00 5 21.75 

2. อาจารย์พิเศษ  - - -  -  

รวม       

* อาจารย์เต็มเวลาเทียบเท่า (FTEs) หมายถึง 

 - อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างาน ตั้งแต ่9 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 1 FTEs  

 - อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างาน 6 -8 เดือน ขึ้นไป คิดเป็น 0.5 FTEs  

 - อาจารย์ที่มีระยะเวลาการท างานไม่ถึง 6 เดือน คิดเป็น 0 FTEs  

 - อาจารย์พิเศษให้นับภาระงานของอาจารย์พิเศษทั้งปีการศึกษา หารด้วย มาตรฐานภาระงานของ

มหาวิทยาลัย (6 หน่วยกิต/ภาคการศึกษา = 72 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)  

 จากข้อมูลดังกล่าว ทางสาขาวิชามีการหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือเตรียมความ

พร้อมเกี่ยวกับคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  

โดยพิจารณาจ านวนผู้มีคุณสมบัติตามกรอบระยะเวลา เนื่องจากอาจารย์ในสาขาวิชาตอนนี้มีจ านวนหลายท่านที่อยู่

ในเกณฑ์ท่ีต้องพัฒนาศักยภาพเพ่ือประสิทธิภาพในส่วนของการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 

5.3 หลักสูตรมีการแสดงสมรรถนะของอาจารย์ โดยมีการก าหนด  ประเมิน และสื่อสารไปยังอาจารย์
ทุกคน 
 
 หลักสูตรได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะรอง ดังต่อไปนี้  
 สมรรถนะหลัก   
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 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2.การบริการที่ด ี
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
 4. ความยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 
 5. การท างานเป็นทีม 
 สมรรถนะรอง  
 1. การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
 2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน  
 3. การสืบเสาะหาความรู้  
 4. การสร้างสัมพันธภาพ 
 5. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ  
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรายละเอียด ขั้นตอนและก าหนดเวลาการด าเนินงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร และประกาศแจ้งให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง 
 

5.4 หลักสูตรมีการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความถนัดของ
อาจารย ์
 

หลักสูตรได้ยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการก าหนดภาระงานทาง
วิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และยึดถือปฏิบัติ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องก าหนดภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ  โดยได้จัดสรรภาระ
งานตามความเหมาะสม และคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความถนัดและความสามารถของอาจารย์  ทั้งภาระงานสอน 
และงานกิจกรรมของโปรแกรม ดังนี้  
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ตารางที่ 5.4 แสดงการจัดสรรภาระงานสอน และงานกิจกรรมของโปรแกรมที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ 
ประสบการณ์ และความถนัดของอาจารย์ 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา วิชาที่สอน 
1 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ กศ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 

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

-หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ

เรียนรู้  

-การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้

แบบบูรณาการในชั้นเรียน

ประถมศึกษา  

-การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับ

ประถมศึกษา  

-กระบวนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา  

-การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิดสา

หรับเด็กประถมศึกษา 

2 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ กศ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 
กศ.ม.(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) 
ค.บ.(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ) 

-การจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ส าหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

-การศึกษาแบบเรียนรวม   

-ชุมชนสัมพันธ์และการทางานร่วมกับ

ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  

-การศึกษาพิเศษในระดับ

ประถมศึกษา - 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา วิชาที่สอน 

-การจัดการศึกษาสาหรับ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับ

ประถมศึกษา 

 
3 ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช ศษ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน) 

M.Sc.(Mass Communication) 
ศษ.บ.(สาขาวิชาการประถมศึกษา) 

-การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน

ส าหรับครูประถมศึกษา 

-วรรณกรรมและการจัดท าาหนังสือสา

หรับเด็กประถมศึกษ 

-การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับครู

ประถมศึกษา  

-การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครู

ประถมศึกษา 

-หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะ 

ในระดับประถมศึกษา 

4 ดร.ยุทธนา พันธ์มี กศ.ด.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 
กศ.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา: 
 แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู 
ศศ.บ.(สาขาวิชาการจัดการทั่วไป : แขนง
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

-การจัดค่ายวิชาการสาหรับครู

ประถมศึกษา 

-วิจัยและสัมมนาปัญหาวิจัยในชั้นเรียน 

-นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การเรียน 

-สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สาหรับ

ครูประถมศึกษา 
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ล าดับ ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวิชา วิชาที่สอน 

5 ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง วท.ม.(สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน) 
พธ.บ.(สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) 

-การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาค่านิยม 

คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก

ประถมศึกษา 

-จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้  

-พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก

ประถมศึกษา 

-พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน  

-การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน  

 

6 อาจารย์ศศิกัญชนา บุญนาค ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 

-ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา 

-ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 

-หลักสูตรและวิทยาการการจัดการ

เรียนรู้ 

-หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การ

งานอาชีพในระดับประถมศึกษ 

-การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครู

ประถมศึกษา  
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โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
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5.5 หลักสูตรมีการเลื่อนต าแหน่งอาจารย์ท่ีอยู่บนฐานของคุณธรรม โดยพิจารณาจากผลงานด้านการ
เรียนการสอน  การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 
 หลักสูตรมีการใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย โดย

ก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย โดยน าผลไปใช้ประกอบการพิจารณาใน

เรื่องต่างๆ ดังนี้  

1. เลื่อนค่าจ้าง 

2. เลิกจ้าง 

3. ต่อสัญญาจ้าง 

4. การให้รางวัลประจ าปี รางวัลจูงใจและค่าตอบแทนต่างๆ  

โดยให้คณาจารย์สามารถเลือกหัวข้อรับการพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. ทางเลือกท่ัวไป  (มีชั่วโมงสอนไม่ต่ ากว่า 9 ชม.)  
2. เน้นการบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. เน้นการบริการวิชาการ 
4. เน้นการวิจัย 
5. เน้นการจัดการเรียนการสอน  
 

 มีหลักในการพิจารณาผ่านระดับหัวหน้างาน (ประธานโปรแกรมวิชา) ระดับคณะ (คณบดี) และระดับ

มหาวิทยาลัย (คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินออนไลน์ผ่านระบบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ (E-PAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (kpru.ac.th) และมีการประกาศผลการเลื่อน

เงินเดือน และเลื่อนเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องอัตราค่าจ้างของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

5.6 หลักสูตรมีการระบุและสื่อสารให้อาจารย์ได้เข้าใจถึงสิทธิและสิทธิพิเศษ, สิทธิประโยชน์, บทบาท
และความสัมพันธ์, และความรับผิดชอบ ทั้งนี้โดยต้องค านึงถึงจริยธรรมทางวิชาชีพและความอิสระทาง
วิชาการ 
 

https://e-par.kpru.ac.th/
https://e-par.kpru.ac.th/
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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการสื่อสารให้อาจารย์ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่อาจารย์พึงจะได้รับ และให้ทราบถึงข้อปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ  และตามประกาศเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้  
 

   1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  
   2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561 
    3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย  พ.ศ 2551 
    4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลหรือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ 2564 
   5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเรื่องขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนและวิธีการใน
การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พ.ศ 2563  

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรอาคารที่
พักอาศัยให้กับผู้ขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ฉบับที่ 3) พ.ศ 
2564 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่าฉีดวัคซีน
ทางเลือกเพ่ือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรค่า 2019 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
5.7 หลักสูตรมีการระบุความต้องการที่จะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาของอาจารย์อย่างเป็นระบบ 

และมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและการพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้น 
 
 หลักสูตรมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา

ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีแผนพัฒนาตนเองที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพที่

สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร ตลอดจนภาระงานที่รับผิดชอบตามโครงสร้างของโปรแกรมวิชา ซึ่งในแต่ละปี

การศึกษา อาจารย์จะได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 1 ครั้ง  และมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองตามระบบที่
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มหาวิทยาลัยก าหนด โดยสรุปจ านวนครั้งของอาจารย์แต่ละคนในการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ พ.ศ. 2564 

ดังนี้  

ตารางที่ 5.7  แสดงการพัฒนาตนเอง ที่มีความสอดคล้องกับ PLO  

ที ่ ชื่อ – สกุล อบรม / สัมมนา เรื่อง 
สอดคล้องกับ PLO 

ข้อที่ 

1 ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช  Active Learning จากสถาบัน 

Creative Culture & 

Education (CCE) โครงการ

พัฒนาทักษะจัดกระบวนการ

เรียนรู้เชิงรุก 

(วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565) 

PLO 4 นักศึกษา

สามารถในการ

จัดการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้เรียนในระดับ

ประถมศึกษาที่มี

ความหลากหลาย 

PLO 9 นักศึกษา

สามารถประยุกต์ใช้

กระบวนการคิด

วิเคราะห์ การคิด

สร้างสรรค์ การคิด

แก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบในการ

ปฏิบัติงาน 

2 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากรทาง

การศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้

และการวัดประเมินผลเพ่ือ

พัฒนาสมรรถนะ (ส าหรับ

วิทยากรแกนน า) 

 

PLO 2 นักศึกษา

สามารถประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน

ในระดับ

ประถมศึกษาได้ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล อบรม / สัมมนา เรื่อง 
สอดคล้องกับ PLO 

ข้อที่ 

  

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2564 

โรงแรมดิเอมเมอรัล รัชดา 

กรุงเทพมหานคร 

PLO 4 นักศึกษา

สามารถในการ

จัดการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้เรียนในระดับ

ประถมศึกษาที่มี

ความหลากหลาย 

3 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ “การอบรม การออกแบบการ

สอนโครงงานที่พัฒนาการคิด

ขั้นสูง” 

(วันที่ 3 มี.ค. 2565) 

PLO 9  นักศึกษา

สามารถประยุกต์ใช้

กระบวนการคิด

วิเคราะห์ การคิด

สร้างสรรค์ การคิด

แก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบในการ

ปฏิบัติงาน 

4 ดร.ยุทธนา พันธ์มี Active Learning จากสถาบัน 

Creative Culture & 

Education (CCE) เพ่ืออบรม

การสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก 

(วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565) 

PLO 4 นักศึกษา

สามารถในการ

จัดการเรียนรู้ส าหรับ

ผู้เรียนในระดับ

ประถมศึกษาที่มี

ความหลากหลาย 

PLO 9 นักศึกษา

สามารถประยุกต์ใช้

กระบวนการคิด

วิเคราะห์ การคิด

สร้างสรรค์ การคิด 
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5.8 หลักสูตรแสดงถึงการจัดการประสิทธิภาพของอาจารย์ รวมถึงการให้รางวัล และการได้รับการ

ยอมรับ โดยต้องมาจากการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์ 
 

ระดับคณะไดด้ าเนินการที่มีเรื่องการให้รางวัล แตใ่นระดับโปรแกรม ไม่ได้ด าเนินการ แต่ได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของคณะ    

ไม่รับการประเมิน  

ที ่ ชื่อ – สกุล อบรม / สัมมนา เรื่อง 
สอดคล้องกับ PLO 

ข้อที่ 

   แก้ปัญหาอย่างเป็น

ระบบในการ

ปฏิบัติงาน 

5 ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง “การอบรมเชิง ปฏิบัติการ การ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research)” 

     (วันที่ 9 มิย. 2565)  

PLO 7 นักศึกษา

สามารถพัฒนา

งานวิจัยในชั้นเรียน

เพ่ือส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ของผู้เรียน

ในระดับ

ประถมศึกษาได้ 

 

6 อ.ศศิกัญชณา บุญนาค โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

(Human Subject Protection 

Course) วันที่ 21 ธันวาคม 

2564 

PLO 7 นักศึกษา

สามารถพัฒนา

งานวิจัยในชั้นเรียน

เพ่ือส่งเสริมทักษะ

การเรียนรู้ของผู้เรียน

ในระดับ

ประถมศึกษาได้ 
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 ในปี 2564 หลักสูตรการประถมศึกษาไม่ขอรับการประเมินในเกณฑ์นี้     
      
รายการหลักฐาน 
AUNQA-5-1   

AUNQA-5.1.1- บริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย  2565  26-3-65 
AUNQA-5.1-2-  แผนกลยุทธ์คณะคณะครุศาสตร์  61-65 Strategic Plan Faculty of Education - 

2561-2565 
AUNQA-5.1-3- แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
AUNQA-5.1-4- ร่าง-กรอบความต้องการอัตราก าลังทดแทนการเกษียณ 65-69 
 

AUNQA-5-2 
AUNQA-5.2-1- ประกาศแนวทางการค านวนค่าภาระงาน  FTE 
 

AUNQA-5-3 
AUNQA-5.3-1- รายละเอียดขั้นตอนและก าหนดเวลาการด าเนินงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ.

pdf 
AUNQA-5.3-2- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การก าหนดภาระงานสอนภาคปกติ    
AUNQA-5.3-3- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ . 
AUNQA-5.3-4-  แนวทางการประเมิน A1   
AUNQA-5.3-5- เว็บไซต์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

(kpru.ac.th) 
 

AUNQA-5-4 
AUNQA-5.4-1- เว็บไซต์ ระบบตรวจสอบตารางเรียน, ตารางสอน ระบบตารางเรียน ตารางสอน มรภ.กพ. 

(kpru.ac.th) 
 AUNQA-5.4-2-  เว็บไซต์ โครงสร้างการบริหารงานโปรแกรมวิชา (kpru.ac.th) 
 
AUNQA-5-5 
 AUNQA-5.5-1-  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง  อัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

https://e-par.kpru.ac.th/
https://e-par.kpru.ac.th/
https://tabian.kpru.ac.th/teachertable/index.asp?creck=3&fbclid=IwAR3N-pIybOft-YQ8mRSQONn3NTrE6SI2j88IQrAOrL4tk8tvxeZ4Jby1ORo
https://tabian.kpru.ac.th/teachertable/index.asp?creck=3&fbclid=IwAR3N-pIybOft-YQ8mRSQONn3NTrE6SI2j88IQrAOrL4tk8tvxeZ4Jby1ORo
https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=173&lang=TH
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AUNQA-5.5-2- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย   

 AUNQA-5.5-3- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนค่าจ้าง   
 
AUNQA-5-6 

AUNQA-5.6-1- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
มหาวิทยาลัยและพนักงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 

AUNQA-5.6-2- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยทุนสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561 

AUNQA-5.6-3- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  พ.ศ 2551 

AUNQA-5.6-4- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเรื่องหลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาลหรือการศึกษาบุตรส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2564 

AUNQA-5.6-5- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเรื่องขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนและวิธีการ
ในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการจัดท าผลงานเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ 2563 

AUNQA-5.6-6- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรร
อาคารที่พักอาศัยให้กับผู้ขอเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร (ฉบับที่ 3)  พ.ศ 2564 

AUNQA-5.6-7- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องการเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยจากกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

AUNQA-5.6-8- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกเงินสวัสดิการค่าฉีด
วัคซีนทางเลือกเพ่ือป้องกันเชื้อไวรัสโคโรค่า 2019 ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

 
AUNQA-5-7   

AUNQA-5.7-1- แผนงานปฏิบัติงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

AUNQA-5-8  
AUNQA-5.8-1- ผลการปฏิบัติราชการ  เว็บไซต์  การประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ | กองนโยบาย

และแผน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (kpru.ac.th) 

https://e-par.kpru.ac.th/e-par/
https://e-par.kpru.ac.th/e-par/
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สรุปผลการประเมิน 

Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5 Academic Staff               
5.1 The programme to show that 

academic staff planning (including 
succession, promotion, re-
deployment, termination, and 
retirement plans) is carried out to 
ensure that the quality and 
quantity of the academic staff 
fulfil the needs for education, 
research, and service. 

  

 

    

       

5.2 The programme to show that staff 
workload is measured and 
monitored to improve the quality 
of education, research, and 
service. 

  

 

    

       

5.3 The programme to show that the 
competences of the academic 
staff are determined, evaluated, 
and communicated. 

  

 

    

       

5.4 The programme to show that the 
duties allocated to the academic 
staff are appropriate to 
qualifications, experience, and 
aptitude. 
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Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5.5 The programme to show that 
promotion of the academic staff 
is based on a merit system which 
accounts for teaching, research, 
and service. 

  

 

    

       

5.6 The programme to show that the 
rights and privileges, benefits, 
roles and relationships, and 
accountability of the academic 
staff, taking into account 
professional ethics and their 
academic freedom, are well 
defined and understood. 

  

 

    

       

5.7 The programme to show that the 
training and developmental 
needs of the academic staff are 
systematically identified, and that 
appropriate training and 
development activities are 
implemented to fulfil the 
identified needs. 

  

 

    

       

5.8 The programme to show that 
performance management 
including reward and recognition 
is implemented to assess 
academic staff teaching and 
research quality. 
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Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 Overall               
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Criteria 6 : บริการสนับสนุนผู้เรียน (Student Support Service) 
6.1 นโยบายการรับนักศึกษา เกณฑ์การรับเข้า และกระบวนการรับเข้าของหลักสูตร ต้องมีการระบุไว้

อย่างชัดเจน มีการสื่อสาร  เผยแพร่ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีกระบวนการในการก าหนดเกณฑ์การรับสมัคร
และการคัดเลือกนักศึกษา โดยมีคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อภาคปกติ (ก าแพงเพชร) 
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษา ดังต่อไปนี้  

1. จัดท าก าหนดการรับสมัคร    
2. ก าหนดเกณฑ์การรับสมัคร 
3. ก าหนดจ านวนที่รับสมัคร และแผนการเรียนที่รับสมัคร 
4. ก าหนดคุณสมบัติและพ้ืนฐานความรู้ของผู้สมัคร 
5. ก าหนดเงื่อนไขการรับสมัคร 
6. ระบุข้ันตอนการสมัครเรียน การช าระเงินค่าสมัคร และการพิมพ์ใบสมัคร 
7. ก าหนดเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ และหลักฐานที่ต้องแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ของผู้สมัคร 

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ www.kpru.ac.th 
และมีการปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

6.2 มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการให้บริการสนับสนุนทั้งแก่อาจารย์และผู้เรียน เพื่อให้ม่ันใจว่า
เพียงพอและน าไปสู่คุณภาพของการให้บริการเพื่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ได้ด าเนินการตามกระบวนการของแผนพัฒนา
บุคลากรร่วมกับระดับคณะ ซึ่งได้วางแผนอัตราก าลังคนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้อย่างเป็น
ระบบ โดยก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (IDP) เมื่อต้นปีงบประมาณ และก าหนดให้มี
การรายงานผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้จะมีหัวหน้างานเป็นผู้พิจารณาผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
แต่ละส่วนงาน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการท างานและการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไป 
 

6.3 ระบบที่เพียงพอในการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน  ผลการเรียน และภาระการเรียน โดย
ความก้าวหน้า ผลการเรียน และภาระการเรียนของผู้เรียนต้องได้รับการบันทึกและติดตามอย่างเป็นระบบ     
มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปแก้ไขตามความเหมาะสม 

http://www.kpru.ac.th/
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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีกระบวนการในการติดตามผลการเรียน และผล
การสอบวัดมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยฯ (www.kpru.ac.th) ส าหรับอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังมีระบบรายงานผลการเรียน และผลการสอบวัดมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยฯ (www.kpru.ac.th) ส าหรับนักศึกษาด้วย 

6.4 มีการแสดงถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตร  การร่วมประกวดแข่งขัน และบริการสนับสนุนต่าง ๆ ที่จัด
ให้ผู้เรียน เพื่อเพิ่มการเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพในการท างานของผู้เรียน 
 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีกระบวนการในการพัฒนานักศึกษา โดยการ
จัดท าแผนพัฒนาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ที่แสดงถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และยังเพ่ือรองรับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ซึ่งหลักสูตรได้มีการเผยแพร่
แผนพัฒนานักศึกษา โครงการ/กิจกรรม ผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตร (www.elementary.kpru.ac.th) ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับ PLOs ดังนี้  

โครงการ สอดคล้องกับ  PLO 
1. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะความเป็นครูการประถมศึกษา 2,3,4,7,8,9,11,12 

2. โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2563 
รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 

ทุกข้อ 

3. โครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2564 ทุกข้อ 

4. โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 1,2,3,4,6,8,9,10 
5. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา
ทักษะดิจิทัล 

2,3,9,10 

6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนของครูในสถานศึกษาขนาด
เล็กโดยใช้กระบวนการ PLC 

1,2,3,4,6,8,9,10 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียนส าหรับ
ครูประถมศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

2,3,9 

8. การพัฒนาระบบส่งเสริมคุณลักษณะผู้ เรียนตามแนวคิดของเกณฑ์
คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) 

2,3,6,8,9,10,11 

 

http://www.kpru.ac.th/
http://www.kpru.ac.th/
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6.5 สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้บริการสนับสนุนผู้เรียน (ตามข้อ 6.1-6.4) ต้องมีการระบุเพื่อใช้ในการ
สรรหาและการปฏิบัติงาน และสมรรถนะเหล่านั้นต้องได้รับการประเมินเพื่อให้ม่ันใจว่าเป็นสมรรถนะตาม
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการก าหนดบทบาทและความสัมพันธ์ของบุคลากรกลุ่มนี้ไว้เป็นอย่างดี
เพื่อให้ม่ันใจว่าการส่งมอบบริการเป็นไปอย่างราบรื่น 
 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีการด าเนินการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการ
ให้บริการนักศึกษา โดยส่วนใหญ่คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลาง  
 คณะฯ ได้จัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนภายในสังกัดส านักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ร่วมกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด เจ้าหน้าที่งานธุรการ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน เจ้าหน้าที่งานศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพประจ าอาคารกีฬาในร่ม เจ้าหน้าที่งานนโยบาย
และแผน เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการประจ าศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เจ้าหน้าที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจ าศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงบุคลากรประจ าห้องปฏิบัติการ 
ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ร่วมกัน 
ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจ ากองพัฒนานักศึกษา ท าหน้าที่ในการให้บริการงานแนะแนวและให้ค าปรึกษา งานเวชศึกษา
ป้องกันและบริการสุขภาพ งานทุนการศึกษา กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา งานกีฬาและ
นันทนาการ งานนักศึกษาวิชาทหาร และงานวินัยและพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่ประจ าส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ท าหน้าที่ในการให้บริการงานหลักสูตรและแผนการเรียน และงานทะเบียนและประมวลผล  
เจ้าหน้าที่ประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เจ้าหน้าที่ประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ประจ าส านัก
บริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 บุคลากรดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานที่ตนได้รับมอบหมายตามกรอบภาระงาน  
ตลอดจนต้องเข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการอบรม สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา  
 ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการ โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดสมรรถนะหลัก และสมรรถนะรอง ดังต่อไปนี้  
 สมรรถนะหลัก   
 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 2.การบริการที่ด ี
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ  
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 4. ความยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 
 5. การท างานเป็นทีม 
 
 สมรรถนะรอง  
 1. การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 
 2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน  
 3. การสืบเสาะหาความรู้  
 4. การสร้างสัมพันธภาพ 
 5. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนการ 
 
 
 

6.6 บริการสนับสนุนผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน  การเทียบเคียง  และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 
 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรที่ ให้บริการนักศึกษา โดยมีการก าหนดวิธีการ
ประเมินผลที่เป็นธรรม มีหลักฐานในการตรวจสอบได้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท าแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มีการก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินก่อนที่จะท าการประเมิน โดยการจัดระบบการ
ประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือก าหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ ตลอดจนการจัดสวัสดิการที่
เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน 
โดยผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส านักงาน) และจากคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ทุก
ปีงบประมาณโดยแบ่งเป็นปีงบประมาณละ 2 ครั้ง ตามระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาจากภาระ
งานเป็นหลัก ประกอบด้วย 1) ภาระงานบริหาร  2) ภาระงานประจ า  3) ภาระงานเชิงพัฒนา 4)  ภาระงาน
สนับสนุนยุทธศาสตร์ 5) ภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 6) การประเมินการพัฒนาตนเอง 7) ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
กลุ่มงาน ตลอดจนแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล โดยองค์ประกอบการประเมินภาพรวมแสดงเป็นผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ร้อยละ 80 และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของงานพัฒนาระบบสารสนเทศและ
บริการ 
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 ในส่วนของระดับคณะฯ มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะฯ โดยให้
บุคลากรทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันโหวตให้คะแนนในรูปแบบออนไลน์และประกาศรางวัล
แก่บุคลากร เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานบริการของตนเองให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 
รายการหลักฐาน 
AUNQA-6-1   

AUNQA-6.1-1- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเข้า
ศึกษาต่อภาคปกติ (ก าแพงเพชร) ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 

AUNQA-6-2 
AUNQA-6.2-1-  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565   

AUNQA-6-3 
 AUNQA-6 .3 -1-  ระบบของมหาวิทยาลั ยฯ (www.kpru.ac.th) และระบบของมหาวิทยาลั ยฯ 
(www.kpru.ac.th) 
 
AUNQA-6-4 
 AUNQA- 6 . 4 -1 -  แผน พัฒนา โปรแกรมวิ ช าการประถมศึ กษา  และ เ ว็ บ ไซต์ ของหลั กสู ต ร 
(www.elementary.kpru.ac.th) 
  
 
AUNQA-6-5 
 AUNQA-6.5-1- สรุปภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (A2) 
 
AUNQA-6-6 

AUNQA-6.6-1- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพเพชร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2564 

  
 
 
 
 

http://www.kpru.ac.th/
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สรุปผลการประเมิน 

Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
6 Student Support Service               

6.1 The student intake policy, 
admission criteria, and admission 
procedures to the programme are 
shown to be clearly defined, 
communicated, published, and 
up-to-date. 

       

       

6.2 Both short-term and long-term 
planning of academic and non-
academic support services are 
shown to be carried out to ensure 
sufficiency and quality of support 
services for teaching, research, 
and community service. 

       

       

6.3 An adequate system is shown to 
exist for student progress, 
academic performance, and 
workload monitoring. Student 
progress, academic performance, 
and workload are shown to be 
systematically recorded and 
monitored. Feedback to students 
and corrective actions are made 
where necessary. 

       

       

6.4 Co-curricular activities, student 
competition, and other student 
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Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

support services are shown to be 
available to improve learning 
experience and employability. 

6.5 The competences of the support 
staff rendering student services 
are shown to be identified for 
recruitment and deployment. 
These competences are shown to 
be evaluated to ensure their 
continued relevance to 
stakeholders needs. Roles and 
relationships are shown to be 
well-defined to ensure smooth 
delivery of the services. 

       

       

6.6 Student support services are 
shown to be subjected to 
evaluation, benchmarking, and 
enhancement. 

       

       

 Overall               
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Criteria 7 : สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Facilities and Infrastructure) 
 

7.1 ทรัพยากรทางกายภาพที่หลักสูตรส่งมอบ รวมถึงอุปกรณ์ วัสดุ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมี
เพียงพอ 
 

หลักสูตรมีการด าเนินการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการสอนและการเรียนรู้ส าหรับอาจารย์และ  
นักศึกษาโดยน าความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย  

 1. ความต้องการด้านกายภาพ  
  a. ห้องคอมพิวเตอร์    จ านวน   2  ห้อง  

    b. ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ   จ านวน   1  ห้อง  
    c. ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จ านวน    1  ห้อง  
    d. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์    จ านวน    1  ห้อง 
    e. ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย คณะฯ สาขา จ านวน   1  ห้อง  
    f. ห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา   จ านวน   1  ห้อง  

g. แหล่งเรียนรู้ประกอบกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น โรงยิม สระว่ายน้ า โรงเรียนอนุบาลราช
ภัฏก าแพงเพชร อาคารการศึกษาพิเศษ  

   2. ความต้องการด้านจิตภาพ  
a. กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม  
b. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปี ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สาขา  

     c. กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และชุมชนท้องถิ่น   
   d. กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาหอพัก 
   e. กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาด้านการอยู่อาศัยหอพัก 
    f. การจัดผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถตามตรงตามสาขาวิชาที่สอน ทั้งนี้มีผลการ 
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.50  
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7.2 ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือปฏิบัติการต้องทันยุคสมัย  พร้อมใช้งาน และใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 หลักสูตรมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยในการน ามาใช้เพ่ือพัฒนา อาจารย์ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ทรัพยากรที่ส าคัญ ประกอบด้วย  
   1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ https://arit.kpru.ac.th  
   2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://reg.kpru.ac.th/th  
   3. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม https://acc.kpru.ac.th/main  
   4. สารสนเทศฐานข้อมูลด้านการวิจัย https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php  
   5. เว็บไซต์สารสนเทศประจ าโปรแกรมวิชา https://elementary.kpru.ac.th  
   6. เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร Line Facebook  
   7. โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร โรงเรียนสาธิตวังยาง ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรกับส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 และโรงเรียนสาธิต  
วัดพระบรมธาตุ  
   8. แหล่งส่งเสริมและบริการสุขภาพ สนามบอล ฟุตซอล สระว่ายน้ า ฟิตเนส บาส แบตมินตัน 
สนามวิ่ง ฯลฯ  
   9. หอพักส าหรับนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถ่ิน และหอพักอาจารย์  
   10. ระบบ Microsoft Campus Agreement ฟรีส าหรับนักศึกษาเต็มรูปแบบที่ส่งเสริมการ 
เรียนรู้ออนไลน์ 
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7.3 จัดให้มีหอ้งสมุดดิจิทัลตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 หลักสูตรมีโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอ แต่ในการ  ด าเนินการ
ของหลักสูตรเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นของนักศึกษาโดยก าหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาต่อการเรียนการสอน
ที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับ
หลักสูตรดังนี้ 

ระดับมหาวิทยาลัย https://arit.kpru.ac.th อาคารส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ระดับคณะ  https://edu.kpru.ac.th อาคารนวัตกรรมการศึกษา ชั้น 2 
 ระดับหลักสูตร  https://elementary.kpru.ac.th อาคารนวัตกรรมการศึกษา ชั้น 3 
 

  มีการส่งเสริมอาจารย์ประจ าสาขาให้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning ผ่านระบบ 
https://lms.kpru.ac.th จ านวน 13 รายวิชา ดังนี้  
   1264109 โรงเรียนประถมศึกษากับการพัฒนาชุมชน  
  1263108 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1261401 สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมส าหรับครูประถมศึกษา  
  1264206 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
  1264210 การออกแบบเว็บไซต์เพ่ือการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  
  1264308 การจัดค่ายวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา  
 1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 
  1032101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  
  1033202 การสร้างสื่อและแบบเรียน  
  1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  
   1022002 การจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการในชั้นเรียน  
  1083001 การศึกษาแบบเรียนรวม  
  1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
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7.4 มีการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นของอาจารย์ เจ้าหน้ าที่ 
และผู้เรียน 
 

 หลักสูตรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆเพ่ือตอบสอนงความต้องการจ าเป็นของอาจารย์ และผู้เรียน
ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละกิจกรรมงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพปัจจุบันมากท่ีสุด ได้แก่ 
  1. ด้านข้อมูลสารสนเทศของหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ที่อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านช่องทาง https://elementary.kpru.ac.th ซึ่งประกอบด้วย 
    - ด้านหลักสูตร ค.บ. (ใหม่ 2555 5ปี), ค.บ. (ปรับปรุง 2559 5ปี), ค.บ. (ใหม่ 2562 4ปี) 
   - ด้านผู้สอน ข้อมูลส่วนบุคคล ตารางสอน ประวัติผลงานและความเชี่ยวชาญ 
   - ด้านผู้เรียน เช่น ผลการเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ ทุน ฯลฯ 
   - ท าเนียบและจ านวนนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะมี e-Portfolio เป็นของตนเอง 
   - ท าเนียบนักศึกษาโครงการพิเศษ บรรจุครูผู้ช่วย พนักงานราชการ 
   - ด้านเอกสารและคู่มือต่างๆส าหรับนักศึกษา 
   - ด้านข่าวสารประชาสัมพันธ์ ท าเนียบคนเก่ง ภาพกิจกรรม ประกวดแข่งขัน 
  2. ด้านสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 
   - สารสนเทศครูรัก(ษ์)ถิ่น https://sites.google.com/view/kruraktin-kpru 
    - สารสนเทศ ตชด. https://sites.google.com/view/qpot-kpru 
    - สารสนเทศบริการวิชาการ https://sites.google.com/view/innovation-kpru 
   3. เครือข่ายสังคมออนไลน์ Line และเฟสบุ๊ค โดยมีอาจารย์ควบคุมประสานงาน 
   - ไลน์ LINE ส าหรับนักศึกษาทุกรุ่น จ านวน 11 รุ่น  
   - เฟสบุ๊ค Facebook กลุ่มส าหรับนักศึกษาทุกรุ่น จ านวน 11 รุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

7.5 มหาวิทยาลัยมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่เข้าถึงได้ง่าย 
สามารถส่งถึงชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 
 

 มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายที่เข้าถึงได้ง่าย ที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่บริการในส่วน
ต่างๆและครอบคลุมนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ส าหรับการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ประกอบด้วย 

1. บริการเครือข่ายไร้สาย คือ @KPRU-WiFi และ KPRU-WiFi  
2. บริการบทเรียนออนไลน์ คือ https://lms.kpru.aqc.th และ https://elementary.kpru.ac.th/learning 
3. บริการด้านวิจัย คือ https://elementary.kpru.ac.th/page_id=282 หรือ arit.kpru.aqc.th 
4. บริการวิชาการหลักสูตร คือ https://sites.google.com/view/innovation-kpru 
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7.6 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และการเข้าถึงส าหรับผู้ที่มีความต้องการ

พิเศษ ต้องมีการก าหนดและด าเนินการ 
 

  หลักสูตรมีการด าเนินงานด้านมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย และการเข้าถึ ง
ส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ต้องมีการก าหนดและด าเนินการดังนี้ 
  1. ด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเชิงสุขอนามัย ตลอดจนการ จัดสิ่งแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มี
มาตรฐานความปลอดภัย ได้แก่ การตรวจสอบระบบ เครื่องปรับอากาศ ความแข็งแรงของโต๊ะเก้าอ้ีในห้องเรียน
และห้องประชุมอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจสอบความ สะอาดของห้องเรียน ห้องน้ า ห้องพักอาจารย์ อย่างสม่ าเสมอ 
และรณรงค์การประหยัดพลังงานและรักษา สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ Green office  
  2. มีการบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เรื่องการเรียน ทุนการศึกษา การใช้ชีวิตใน  มหาวิทยาลัย คลินิก
สุขภาพ และการประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น  
  3. มีการด าเนินงานร่วมกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบ ดูแล ซ่อมบ ารุงระบบ  สาธารณูปโภค 
มีการตรวจสอบอุปกรณ์ระบบประปาและระบบไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ การปรับปรุงและเพ่ิม  การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด การตรวจสภาพและบ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร มีทางลาดและห้องน้ าส าหรับผู้พิการ มี สัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้ และมีเครื่องมือส าหรับป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน และการซ้อม  กรณีเกิดอัคคีภัย ตลอดจนการ
รณรงค์ให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี และมี  หน่วยบริการทางการแพทย์และ
สุขภาพ  
  4. มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านการปฐม พยาบาล
เบื้องต้น ประกอบด้วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในอาการต่าง ๆ การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น CPR  
  5. การก าหนดมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยมี  
   5.1 ล้างมือบ่อย ๆ โดยใช้สบู่และน้ า หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์  
   5.2 รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม 
   5.3 สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้  
   5.4 ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอก  
   5.5 เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย  
   5.6 มีเครื่องวัดอุณหภูมิ (ตามข้อก าหนดอุณหภูมิที่สาธารณสุข) ในการเข้าอาคารเรียนและ 
เครื่องวัดอุณหภูมิในช่วงกิจกรรมต่าง ๆ ของโปรแกรมวิชาฯ  
   6. มหาวิทยาลัย คณะ โปรแกรมวิชามีการเตรียมความพร้อมส าหรับจัดการเรียนการสอน  
ออนไลน์ โดยมีการชี้แจงนักเรียน และอบรมอาจารย์ รวมทั้งมีมาตรการของมหาวิทยาลัยประกาศให้มีการจัดการ
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เรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีมาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาในการลด  
ค่าลงทะเบียน การขยายเวลาช าระค่าลงทะเบียน ปรับลดค่าหอพัก 
 

7.7 มหาวิทยาลัยจัดให้มีสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ สังคม และจิตวิทยา อย่างเหมาะสมกับ
ผู้เรียนทั้งต่อการเรียนรู้ การวิจัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

 ระดับมหาวิทยาลัย มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งแหล่ง
พักผ่อนหน่อยใจ เช่น บ่อปลา จุดถวายสักการะพระพุทธวิธานปัญญาบดี อาคารเรียน โรงอาหาร ศูนย์ส่งเสริมและ
บริการสุขภาพ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ส านักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาคารเรียนทั้ง 5 คณะ 
 ระดับคณะ มีการจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ อาคารนวัตกรรมการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ โดยชั้น 1 เป็นสถานที่ จอดรถคณาจารย์ นักศึกษา และที่พักนักอ่านหนังสือ ชั้น 2 ห้องส านักงาน
คณบดี ห้องอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา ห้องสมุด ห้องประชุมส าหรับนักศึกษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 
เป็น ห้องพักอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องส าหรับปรึกษาด้านจิตวิทยานักศึกษา ชั้น 4 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา ห้องเรียน และชั้น 6 
ห้องเรียน และห้องพักอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 ระดับหลักสูตร มีการจัดสภาพแวดล้อมเพ่ือบริการนักศึกษาโดยห้องพักโปรแกรมวิชา จัดให้มีบริการ ต ารา 
แบบเรียน วิจัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาการงานอาชีพ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการการศึกษาพิเศษ และบริการให้ยืมเงินโดยจัดตั้งกองทุนและงบประมาณ
เพ่ือนักศึกษากรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้โปรแกรมวิชามีการส ารวจความต้องการและประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สิ่ง
สนับสนุนเพื่อพัฒนาและการบริการเพ่ือการเรียนการสอน 
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7.8 สมรรถนะของเจ้าหน้าที่สนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอ านวยความสะดวก ต้องมีการ

ระบุ และประเมิน เพื่อให้ม่ันใจว่าเป็นทักษะตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 หลักสูตรฯ มีการด าเนินการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการให้บริการนักศึกษา และการบริการเพ่ือ  
ตอบสนองความต้องการจ าเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยส่วนใหญ่คณะฯ  และ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลาง (ยกเว้น สิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการการงาน  อาชีพ) 
คณะฯ ได้จัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนภายในสังกัดส านักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ก าแพงเพชร 
ร่วมกัน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุด เจ้าหน้าที่งานธุรการ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่งานการเงิน 
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพประจ าอาคารกีฬาในร่ม เจ้าหน้าที่งาน  นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่
งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการประจ า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เจ้าหน้าที่งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครูประจ าศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมการเรียนการสอน รวมไปถึงบุคลากร  ประจ าห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
  บุคลากรดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงานที่ตนได้รับมอบหมายตามกรอบภาระงาน 
ตลอดจนต้องเข้ารับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ด้วยการอบรม สัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการ  
จัดการเรียนการสอนและการบริการการศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ยังขาดเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร ที่เข้ามาช่วย  
บริหารจัดการ ดูแลกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และดูแลห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ 
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7.9 คุณภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก (ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, และ
บริการผู้เรียน) ต้องได้รับการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

 หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือทบทวนสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยส ารวจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ละด้าน ทบทวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ ปีงบประมาณที่ผ่านมา 
และจัดล าดับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น และจัดหาสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่
จ าเป็น มีระบบการตรวจนับ ครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานและ ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน ทางสาขาวิชาการ 
ประถมศึกษาได้มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อ  คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็นของโปรแกรมวิชาฯ โดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ ใช้ส ารวจ
ความพึงพอใจ ครอบคลุม ในด้านปริมาณและด้านคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการเก็บข้อมูลต้องใช้  
วิธีการ เช่น การจัดกิจกรรมการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูล ทางหลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา
ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจ ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้น าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และ
ของ นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ ปีการศึกษา 2564 มีผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับมาก มีคะแนน 4.43  
  ทั้งนี้เมื่อได้ผลการประเมินหลักสูตรได้ทบทวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และแนวทางในการจัดหา
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมปรับปรุงตามความต้องการ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  แหล่งเรียนรู้เอกสารต ารา ตัวอย่างงานวิจัย   จ านวน   200  เล่ม  
  คอมพิวเตอร์เชื่อต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  จ านวน   5  เครื่อง 
  หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ OS 1 ห้อง  จ านวน  30  เครื่อง 
 ห้อปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IOS 1 ห้อง  จ านวน  20 เครื่อง 

คอมพิวเตอร์แบบพกพา(โน้ตบุ๊ค)    จ านวน  10  เครื่อง 
ข้อมูลและสารสนเทศเว็บไซต์หลักสูตร  จ านวน  1  โดเมน 
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รายการหลักฐาน 
AUNQA-7- ภาพถ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 
สรุปผลการเรียนรู้  

Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
7 Facilities and Infrastructure               

7.1 The physical resources to deliver 
the curriculum, including 
equipment, material, and 
information technology, are 
shown to be sufficient. 

       

       

7.2 The laboratories and equipment 
are shown to be up-to-date, 
readily available, and effectively 
deployed. 

       

       

7.3 A digital library is shown to be set-
up, in keeping with progress in 
information and communication 
technology. 

       

       

7.4 The information technology 
systems are shown to be set up 
to meet the needs of staff and 
students. 

       

       

7.5 The university is shown to provide 
a highly accessible computer and 
network infrastructure that 
enables the campus community 
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Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

to fully exploit information 
technology for teaching, research, 
service, and administration. 

7.6 The environmental, health, and 
safety standards and access for 
people with special needs are 
shown to be defined and 
implemented. 

       

       

7.7 The university is shown to provide 
a physical, social, and 
psychological environment that is 
conducive for education, 
research, and personal wellbeing. 

       

       

7.8 The competences of the support 
staff rendering services related to 
facilities are shown to be 
identified and evaluated to 
ensure that their skills remain 
relevant to stakeholder needs. 

       

       

7.9 The quality of the facilities 
(library, laboratory, IT, and 
student services) are shown to be 
subjected to evaluation and 
enhancement. 

       

       

 Overall               
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Criteria 8 : ผลลัพธ์และผลผลิต (Output and Outcomes) 
 

8.1 อัตราการส าเร็จการศึกษา อัตราการออกกลางคัน และเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษา ต้องมี
การแสดงข้อมูล ก ากับติดตามและมีการเทียบเคียงเพื่อการปรับปรุง 
 ผลการด าเนินงาน พบว่า อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาเมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ก าหนด 5 ปี 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ระยะเวลาอยู่ในระดับสูง ขณะที่อัตราการออกกลางคัน พบว่า นักศึกษารหัส 
60 เมื่อแรกเข้าจ านวน 58 คน และออก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.89 รหัส 61 แรกเข้าจ านวน 49 คน ออกจ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 10 รหัส 62 แรกเข้าจ านวน 59 ออก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.38 รหัส 63 แรกเข้าจ านวน 55 
ออก 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.81 และรหัส 64 แรกเข้า 60 คน ออก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 เมื่อเทียบเคียงกับ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดภาคใต้มีค่าร้อยละท่ีใกล้เคียงกัน  

การก ากับติดตามนั้น มีขั้นตอนดังนี้ ก่อนที่นักศึกษาจะตัดสินใจลาออกจะมีการประชุมคณาจารย์ภายใน
โปรแกรมสาขาและมีการให้ค าปรึกษาเพ่ือสอบถามปัญหา หากพบว่า ปัญหานั้นไม่มีเหตุผลเพียงพอจะมีการ
กระตุ้นให้นักศึกษาเปลี่ยนการตัดสินใจ ขณะเดียวหากมีเหตุผลเพียงพอและนักศึกษายังคงยืนยันที่จะลาออก 
อาจารย์ในสาขาจะร่วมกันประชุมอีกครั้งหนึ่งเพ่ือหาทางออก เช่น การพักการเรียนและสามารถกลับมาเรียนได้เมื่อ
พร้อม แต่ถ้ายังคงการตัดสินใจที่จะลาออก อาจารย์ในโปรแกรมจะให้ข้อเสนอแนะจากนั้นประธานสาขาจะ
ด าเนินการอนุมัติต่อไป 
  
ตารางที่ 8.1 อัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา แสดงข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
การศึกษา 
 

ปีการศึกษา จ านวน 
แรกเข้า 

% ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในปีท่ี 

% การออกกลางคัน 
ในระหว่างศึกษาอยู่ปีที่ 

ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 > ปีท่ี4 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
และมากกว่า 

2560 58 - - 54 2 2 - - 
2561 49 - - - 3 2 - - 

2562 59 - - - 1 1 - - 

2563 55 - - - - 1 - - 
2564 60 - - - 2 - - - 
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8.2 อัตราการได้งานท า, การประกอบอาชีพอิสระ, การเป็นผู้ประกอบการ และการศึกษาต่อ ต้องมี

การแสดงข้อมูล  ก ากับติดตาม  และมีการเทียบเคียงเพื่อการปรับปรุง 
 

ทางโปรแกรมมีการติดตามภาวะการมีงานท าโดยให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วท าแบบประเมิน
ภาวะการมีงานท าโดยจ าแนกเป็นเพศ รหัส อัตราเงินเดือน กลุ่มอาชีพเพ่ือตรวจสอบในแต่ละปี จากการส ารวจและ
ติดตามข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ท าให้พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เข้ารับข้าราชการครู/
พนักงานราชการในสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 78.7  รองลงมาเป็นครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาคิดเป็น
ร้อยละ 20 และการประกอบธุรกิจหรือเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนคิดเป็นร้อยละ 4.4 ขณะที่
การศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละ 6.6 แสดงให้เห็นว่า การได้งานโดยเฉพาะข้าราชการครูซึ่งเป็นเป้าหมายของโปรแกรม
การประถมศึกษาในการผลิตบัณฑิตสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้ในระดั บพึง
พอใจอย่างมาก นอกจากนี้ นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา บางส่วนหารายได้เสริมในช่วงเวลาว่างจากการเรียน
จากองค์กรเอกชน ขณะเดียวกันก็มีการป้อนงานให้โดยคณาจารย์ในโปรแกรมเพ่ือให้นักศึกษามีรายได้เสริมขณะ
เรียนด้วย เช่นเดียวกับนักศึกษาที่ยังไม่สามารถสอบเข้ารับราชการครูได้ ทางโปรแกรมมีการติวเสริมในรูปแบบ
ออนไลน์โดยอาจารย์ในโปรแกรมร่วมกับอาจารย์จากโปรแกรมสาขาอ่ืนๆ ในแต่ละรายวิชา ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้า
ร่วมติวได้ในรายวิชาที่ตนเองรู้สึกว่ายังต้องมีการพัฒนา 
 เมื่อมีการเปรียบเทียบข้อมูลกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคใต้ซึ่งได้จากการส ารวจข้อมูล(1 มิถุนายน 
2565) ของสาขาวิชาการประถมศึกษา พบว่า นักศึกษาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มีอัตราการได้งานท าน้อยกว่า กล่าวคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว สาขาการประถมศึกษามี
ภาวะการมีงานท าสูงกว่าอยู่ที่ร้อยละ 89  
 นอกจากนี้ การก ากับติดตามภาวะการมีงานท าของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วโดยทาง
โปรแกรมมีการรวบรวมโปรไฟล์ของนักศึกษาโดยมีการติดตามอยู่ตลอด เมื่อมีนักศึกษาคนใดสอบได้จะมีการโพสต์
ข้อมูลในเวบไซต์ของโปรแกรมเพ่ือแสดงความยินดี 
 

8.3 ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และผู้เรียน ต้องมีการแสดงข้อมูล  ก ากับติดตาม  และ
มีการเทียบเคียงเพื่อการปรับปรุง 

 
 นักศึกษาฝึกสอนระดับชั้นปีที่ 5 เขียนเล่มวิจัยโดยมีการเขียนเค้าโครงบทที่ 1 -3 ตั้งแต่เทอมที่ 1/2564 
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยงคอยก ากับติดตามตลอด มีการประชุมออนไลน์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในแต่
ละเดือน ขณะที่เทอมที่ 2 นักศึกษาได้ด าเนินเก็บข้อมูล วิเคราะห์และอภิปรายผลจนเป็นเล่มฉบับสมบูรณ์และมี
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การเขียนบทความวิจัยร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังมีการคัดเลือกบทความวิจัย
ของนักศึกษาที่ตนเองดูเพ่ือน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติอย่างน้อย 1 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน 
อีกทั้งมีบทความบางฉบับได้รับรางวัลดีเด่นและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ขณะเดียวกันก็มีการสอบจบบัณฑิต
นิพนธ์กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ทุกคน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนอกหลักสูตรการประถมศึกษาซึ่งเป็นคณาจารย์
ภายในคณะครุศาสตร์ จ านวน 1 ท่าน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือสอบปากเปล่า (Oral Presentation) และให้
คณะกรรมการตรวจบทความวิจัยและให้นักศึกษาซึ่งเป็นเจ้าของบทความนั้นๆ ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
จนได้เล่มและบทความวิจัยที่สมบูรณ์ ในอนาคตทางโปรแกรมมีเป้าหมายในการจัดท าวารสารของโปรแกรมสาขา
การประถมศึกษาโดยเฉพาะเพ่ือตีพิมพ์บทความของนักศึกษาเผยแพร่สู่สาธารณะ  
 เมื่อมีการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดภาคใต้ พบว่า การตีพิมพ์ผลงานของ
นักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับอาจารย์ไม่มีปรากฏ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่า นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความก้าวหน้าด้านวิชาการและสามารถน าเสนอบทความระดับชาติได้ 
อีกทั้งยังมีการสอบบัณฑิตนิพนธ์เพ่ือเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้น าด้านวิชาการซึ่งเป็นความก้าวหน้าอีกก้าว
ของหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้แล้วยังมีการอบรมการท าวิจัยในสายการประถมศึกษาโดยอาจารย์ใน
โปรแกรมและอบรมการเขียนบทความให้กับนักศึกษาอีกด้วย ในอนาคตทางโปรแกรมจะพยายามผลักดันให้
นักศึกษาได้น าเสนองานวิจัยระดับชาติให้มากขึ้นเพ่ือเป็นการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 
ตารางที่ 8.3 ประเภทและจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ แสดงข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี

การศึกษา 

ปีการศึกษา 
ประเภทการเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานที่

เผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารย์ 

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับ
นานาชาติ 

2560 - - - - - - 

2561 - - - - - - 
2562 - - - - - - 

2563 - - - - - - 
2564 6 8 - - 14 2 

 
 

8.4 ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ต้องมีการแสดงข้อมูล และ
ก ากับติดตาม 
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  นักศึกษาหลักสูตรการประถมศึกษามีข้อมูลที่แสดงถึงการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดย
ผลคาดหวังเฉพาะด้าน(Specific) พบว่า นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ประยุกต์เทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีทักษะการสื่อสารทางภาษาที่เหมาะสม ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ตามบริบทของพ้ืนที่ ถ่ายทอด อนุรักษ์และแสดงออกถึงความเป็นไทย สามารถจัดกิจกรรมโครงการและ
งานวิจัยในชั้นเรียนหรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้โดยแสดงให้เห็นในรูปแบบการบริการวิชาการในโรงเรียน 
การจัดกิจกรรมและด าเนินการวิจัยในโรงเรียนเป้าหมาย อาทิ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น การเป็น
ตัวแทนเข้าร่วมแสดงงานศิลปวัฒนธรรมประจ าจังหวัดก าแพงเพชร ขณะที่ผลคาดหวังทั่วไป (Generic) พบว่า 
นักศึกษาสามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับคนอ่ืน มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยยืนยันได้จากครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนที่นักศึกษาไปสังเกตการสอน การฝึกปฏิบัติการสอน ได้
รับค าชมจากครูพ่ีเลี้ยงและผู้อ านวยการโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะความเป็นครูและด้านวิชาการ มีการนิเทศ
ติดตามการปฏิบัติงานของนักศึกษาอย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง(นิเทศคุณลักษณะครูและสมรรถนะเฉพาะทาง) 
บางครั้งนิเทศออนไลน์เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือก ากับติดตามความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ แบบบันทึกประจ าวัน แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน การศึกษารายกรณี เป็น
ต้น มีการเข้าพบผู้อ านวยการโรงเรียนและสัมภาษณ์ครูพ่ีเลี้ยงในช่วงของการนิเทศเพ่ือสอบถามการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา มีการสัมมนาก่อนออกฝึกสอน กลางภาคและปลายภาคเพ่ือติดตาม 
 

8.5 ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ  ต้องมีการแสดงข้อมูล  ก ากับติดตาม  
และมีการเทียบเคียงเพื่อการปรับปรุง  (ผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม)  

 
 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ตอบแบบประเมินเป็น
ศิษย์เก่าซึ่งชี้ให้เห็นผลการประเมินเป็นรายด้านดังนี้ ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน
(71.58, ระดับมากที่สุด) รองลงมาด้านการจัดการเรียนการสอน(70.6,ระดับมากที่สุด) ด้านการเรียนรู้ตลอด
หลักสูตรได้พัฒนาคุณลักษณะผู้ เรียน(67.65,ระดับมากที่สุด) ด้านหลักสูตรและด้านการวัดประเมินผล
(66.17,66.66, ระดับมากที่สุด) ขณะที่ด้านสภาพแวดล้อม(61.75,ระดับมากที่สุด)มาเป็นล าดับสุดท้ายแต่ก็ยังมี
ความพึงพอใจระดับมากที่สุดเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมสาขาการประถมศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งในเขตภาคใต้พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรระดับมากที่สุดเช่นกัน(x=4.57,S.D.=0.57) แสดงให้
เห็นว่า โปรแกรมสาขาการประถมศึกษาได้รับความนิยมอย่างมาก ขณะที่การรับเข้านักศึกษาใหม่ในแต่ละปีของ
โปรแกรมสาขาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า มีนักศึกษาสมัครเรียน
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มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับโปรแกรมสาขาอ่ืนๆ หรือคณะอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยโดยสถิติแต่ละ
ปีมีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาต่อไม่ต่ ากว่า 300 คน ชี้ให้เห็นถึงความนิยมและความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร 
 นอกจากนี้ คณาจารย์ในโปรแกรมสาขายังมีการพูดคุยกับผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครูที่สังกัดอยู่ใน
โรงเรียนที่นักศึกษาไปฝึกสอนยังพบอีกว่า ทางโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิตทั้งด้านวิชาการ
และความเป็นครูซึ่งชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรมีการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองต่อโรงเรียนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
เป็นที่น่าพึงพอใจ 

 
 

รายการหลักฐาน 
AUNQA-8.1   

AUNQA-8.1-1-  เข้าถึงได้ที่ https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=185&lang=TH 
AUNQA-8-2   

AUNQA-8.2-1- ระบบสารสนเทศส ารวจภาวการณ์มีงานท า  
AUNQA-8-3 
 AUNQA-8.3.1- เข้าถึงได้ที่ https://elementary.kpru.ac.th/?page_id=279&lang=TH 
AUNQA-8-4 
 AUNQA-8.4.1- เข้าถึงได้ที่ https://web.facebook.com/elementary.kpru.ac.th/photos 

/pcb.4775705445853060/4775671515856453/ 
AUNQA-8-5 

AUNQA-8.5-1- เข้าถึงได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1T_UWJpH-
bP8a1RG_f1CZrFS5qnAzE16PbgowdHFbMFM/edit#responses 

 

สรุปผลการประเมิน  

Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
8 Output and Outcomes               

8.1 The pass rate, dropout rate, and 
average time to graduate are 

       
       

ttps://docs.google.com/forms/d/1T_UWJpH-b
ttps://docs.google.com/forms/d/1T_UWJpH-b
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Criteria / Requirements 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

shown to be established, 
monitored, and benchmarked for 
improvement. 

8.2 Employability as well as self-
employment, entrepreneurship, 
and advancement to further 
studies, are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

       

       

8.3 Research and creative work 
output and activities carried out 
by the academic staff and 
students, are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

       

       

8.4 Data are provided to show 
directly the achievement of the 
programme outcomes, which are 
established and monitored. 

       

       

8.5 Satisfaction level of the various 
stakeholders are shown to be 
established, monitored, and 
benchmarked for improvement. 

       

       

 Overall               
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเองและแผนพัฒนาหลักสูตร 

 
3.1 ผลการประเมินตนเอง 
 ผลการประเมินตนเองของหลักสูตร[คลิกพิมพ์] ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA version 4.0 ในปีการศึกษา 
[คลิกพิมพ์]  ดังนี้ 

 Criteria / Requirements 1 2 3 4 5 6 7 

1 Expected Learning Outcomes        
1.1 The programme to show that the expected learning outcomes are 

appropriately formulated in accordance with an established learning 
taxonomy, are aligned to the vision and mission of the university, 
and are known to all stakeholders. 

  √     

1.2 The programme to show that the expected learning outcomes for all 
courses are appropriately formulated and are aligned to the 
expected learning outcomes of the programme. 

  √     

1.3 The programme to show that the expected learning outcomes 
consist of both generic outcomes ( related to written and oral 
communication, problemsolving, information technology, 
teambuilding skills, etc)  and subject specific outcomes ( related to 
knowledge and skills of the study discipline). 

  √     

1.4 The programme to show that the requirements of the stakeholders, 
especially the external stakeholders, are gathered, and that these 
are reflected in the expected learning outcomes. 

  √     

1.5 The programme to show that the expected learning outcomes are 
achieved by the students by the time they graduate. 

  √     

 Overall   √     

2 Programme Structure and Content        
2.1 The specifications of the programme and all its courses are shown 

to be comprehensive, up- to- date, and made available and 
communicated to all stakeholders. 

 √      

2.2 The design of the curriculum is shown to be constructively aligned 
with achieving the expected learning outcomes. 

 √      
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 Criteria / Requirements 1 2 3 4 5 6 7 
2.3 The design of the curriculum is shown to include feedback from 

stakeholders, especially external stakeholders. 
 √      

2.4 The contribution made by each course in achieving the expected 
learning outcomes is shown to be clear. 

 √      

2.5 The curriculum to show that all its courses are logically structured, 
properly sequenced ( progression from basic to intermediate to 
specialised courses), and are integrated. 

 √      

2.6 The curriculum to have option(s) for students to pursue major and/or 
minor specialisations. 

 √      

2.7 The programme to show that its curriculum is reviewed periodically 
following an established procedure and that it remains up- to- date 
and relevant to industry. 

 √      

 Overall  √      

3 Teaching and Learning Approach        
3.1 The educational philosophy is shown to be articulated and 

communicated to all stakeholders.  It is also shown to be reflected 
in the teaching and learning activities. 

  √     

3.2 The teaching and learning activities are shown to allow students to 
participate responsibly in the learning process. 

  √     

3.3 The teaching and learning activities are shown to involve active 
learning by the students. 

 √      

3.4 The teaching and learning activities are shown to promote learning, 
learning how to learn, and instilling in students a commitment for life-
long learning ( e. g. , commitment to critical inquiry, information-
processing skills, and a willingness to experiment with new ideas and 
practices). 

  √     

3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in 
students, new ideas, creative thought, innovation, and an 
entrepreneurial mindset. 

 √      

3.6 The teaching and learning processes are shown to be continuously 
improved to ensure their relevance to the needs of industry and are 
aligned to the expected learning outcomes. 

  √     
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 Criteria / Requirements 1 2 3 4 5 6 7 

 Overall   √     
4 Student Assessment Student Assessment        

4.1 A variety of assessment methods are shown to be used and are shown 
to be constructively aligned to achieving the expected learning 
outcomes and the teaching and learning objectives. 

 √      

4.2 The assessment and assessment- appeal policies are shown to be 
explicit, communicated to students, and applied consistently. 

  √     

4.3 The assessment standards and procedures for student progression 
and degree completion, are shown to be explicit, communicated to 
students, and applied consistently. 

  √     

4.4 The assessments methods are shown to include rubrics, marking 
schemes, timelines, and regulations, and these are shown to ensure 
validity, reliability, and fairness in assessment. 

 √      

4.5 The assessment methods are shown to measure the achievement of 
the expected learning outcomes of the programme and its courses. 

  √     

4.6 Feedback of student assessment is shown to be provided in a timely 
manner. 

  √     

4.7 The student assessment and its processes are shown to be 
continuously reviewed and improved to ensure their relevance to 
the needs of industry and alignment to the expected learning 
outcomes. 

  √     

 Overall   √     
5 Academic Staff        

5.1 The programme to show that academic staff planning ( including 
succession, promotion, re- deployment, termination, and retirement 
plans)  is carried out to ensure that the quality and quantity of the 
academic staff fulfil the needs for education, research, and service. 

  √     

5.2 The programme to show that staff workload is measured and 
monitored to improve the quality of education, research, and service. 

  √     

5.3 The programme to show that the competences of the academic staff 
are determined, evaluated, and communicated. 

  √     
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 Criteria / Requirements 1 2 3 4 5 6 7 
5.4 The programme to show that the duties allocated to the academic 

staff are appropriate to qualifications, experience, and aptitude. 
  √     

5.5 The programme to show that promotion of the academic staff is 
based on a merit system which accounts for teaching, research, and 
service. 

  √     

5.6 The programme to show that the rights and privileges, benefits, roles 
and relationships, and accountability of the academic staff, taking 
into account professional ethics and their academic freedom, are 
well defined and understood. 

  √     

5.7 The programme to show that the training and developmental needs 
of the academic staff are systematically identified, and that 
appropriate training and development activities are implemented to 
fulfil the identified needs. 

  √     

5.8 The programme to show that performance management including 
reward and recognition is implemented to assess academic staff 
teaching and research quality. 

  √     

 Overall   √     

6 Student Support Service        
6.1 The student intake policy, admission criteria, and admission 

procedures to the programme are shown to be clearly defined, 
communicated, published, and up-to-date. 

  √     

6.2 Both short- term and long- term planning of academic and non-
academic support services are shown to be carried out to ensure 
sufficiency and quality of support services for teaching, research, and 
community service. 

  √     

6.3 An adequate system is shown to exist for student progress, academic 
performance, and workload monitoring.  Student progress, academic 
performance, and workload are shown to be systematically recorded 
and monitored.  Feedback to students and corrective actions are 
made where necessary. 

  √     
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 Criteria / Requirements 1 2 3 4 5 6 7 
6.4 Co- curricular activities, student competition, and other student 

support services are shown to be available to improve learning 
experience and employability. 

  √     

6.5 The competences of the support staff rendering student services are 
shown to be identified for recruitment and deployment.  These 
competences are shown to be evaluated to ensure their continued 
relevance to stakeholders needs. Roles and relationships are shown 
to be well-defined to ensure smooth delivery of the services. 

  √     

6.6 Student support services are shown to be subjected to evaluation, 
benchmarking, and enhancement. 

 √      

 Overall   √     

7 Facilities and Infrastructure        
7.1 The physical resources to deliver the curriculum, including 

equipment, material, and information technology, are shown to be 
sufficient. 

  √     

7.2 The laboratories and equipment are shown to be up-to-date, readily 
available, and effectively deployed. 

  √     

7.3 A digital library is shown to be set- up, in keeping with progress in 
information and communication technology. 

   √    

7.4 The information technology systems are shown to be set up to meet 
the needs of staff and students. 

   √    

7.5 The university is shown to provide a highly accessible computer and 
network infrastructure that enables the campus community to fully 
exploit information technology for teaching, research, service, and 
administration. 

  √     

7.6 The environmental, health, and safety standards and access for 
people with special needs are shown to be defined and 
implemented. 

  √     

7.7 The university is shown to provide a physical, social, and 
psychological environment that is conducive for education, 
research, and personal wellbeing. 

   √    
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 Criteria / Requirements 1 2 3 4 5 6 7 
7.8 The competences of the support staff rendering services related to 

facilities are shown to be identified and evaluated to ensure that 
their skills remain relevant to stakeholder needs. 

 √      

7.9 The quality of the facilities ( library, laboratory, IT, and student 
services) are shown to be subjected to evaluation and enhancement. 

  √     

 Overall   √     
8 Output and Outcomes        

8.1 The pass rate, dropout rate, and average time to graduate are shown 
to be established, monitored, and benchmarked for improvement. 

  √     

8.2 Employability as well as self- employment, entrepreneurship, and 
advancement to further studies, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 

  √     

8.3 Research and creative work output and activities carried out by the 
academic staff and students, are shown to be established, 
monitored, and benchmarked for improvement. 

   √    

8.4 Data are provided to show directly the achievement of the 
programme outcomes, which are established and monitored. 

  √     

8.5 Satisfaction level of the various stakeholders are shown to be 
established, monitored, and benchmarked for improvement. 

 √      

 Overall   √     

 
3.2 วิเคราะห์จุดแข็งและข้อจ ากัดของหลักสูตร 

 จากการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ที่ผ่านมา พบว่า หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  มีจุดแข็งและข้อจ ากัดในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ ดังนี้ 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีกระบวนการในการก าหนดกรอบแนวทางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมได้ครอบคุลมกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน  

2. หลักสูตรมีช่องทางการเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ที่เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ครอบคุลมกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน  



125 
 

3. หลักสูตรมีการเผยแพร่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLCs) ที่เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ครอบคุลมกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน  

4. หลักสูตรการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) โดยค านึงถึงผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOS)  

5. หลักสูตรมีการก าหนดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งส าหรับกลุ่มนักศึกษา
ผู้รับทุนในโครงการพิเศษและกลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรปกติโดยกิจกรรมต่าง ๆ มีการพิจารณาความสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (POS)  

6. หลักสูตรมีการวางแผนเพ่ือด าเนินการสร้างระบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับการ
ท างานพ้ืนฐานของเกณฑ์มาตราฐาน AUN-QA ชัดเจนขึ้น 

7. หลักสูตรมีการวางแผนให้กระบวนการจัดการศึกษามีรูปแบบการใช้โรงเรียนเป็นฐานการเรียนรู้เพ่ือ
แสดงการท างานโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มขึ้น 
 

ข้อจ ากัด 
1. หลักสูตรมีการวางแผนในการน าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งในระดับหลักสูตร (PLCs) และระดับ

รายวิชา (CLOS) ไปจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ไมค่รอบคลุมทุกรายวิชา  
2. หลักสูตรมีการวางแผนด าเนินการให้การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมุ่งเป้าตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLCs) และระดับรายวิชา (CLOS) 
ในทุกรายวิชายังไม่ครบถ้วน   

3. หลักสูตรมีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยค านึงถึงการน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) และระดับรายวิชา (CLOS)  
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3.3 แผนพัฒนาหลักสูตร  

 จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์คุณภาพ AUN-QA ในปีการศึกษา 2564 ปี ปัจจุบันนี้  ได้น ามาพิจารณาวิเคราะห์ 
Gap รวมถึงน าข้อเสนอแนะของผู้ประเมินจากการประเมินในปีการศึกษา 2564 ปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถด าเนินการส าเร็จได้ เพ่ือน ามาด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2565 หรือในปีการศึกษาหน้าต่อไป ดังนี้ 

 
แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

           ปกีารศึกษา 2564    
 

 

Area for Improvement (AFI) ระยะเวลา แผนด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ KPIs 

1. ควรพิจารณาการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและก าหนดวธิีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลที่เหมาะสม       เพื่อน าสูก่ารปรบัปรุง
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2564 1) ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) สร้างแบบสอบถามส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
3) รวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์เพื่อน าไป
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อจัดท าหลักสูตรฉบบัร่าง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ไม่ใช้งบประมาณ ร้อยละ SHs Needs ที่ถูกน าไป
ปรับปรุงหลักสูตร 
 
 

2. ควรพิจารณาการสื่อสาร ELOs ของ
หลักสูตร ปรัชญาการจัดการศึกษา ข้อก าหนด
ของหลักสูตรไปยังกลุ่ม            ผู้มีสว่นได้
เสียอย่างทั่วถึง และเหมาะสม 
3. ควรพิจารณาโครงสร้างรายวิชา การจดัเรียง
รายวิชาให้เป็นไปตามล าดับการเรียนรู้ 

ภาคเรียนที่ 2 1) เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพือ่ประชุมในการวางแผนเพื่อสื่อสาร 
ELOsไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและพิจารณาโครงสร้างรายวิชา การ
จัดเรียงรายวิชาให้เป็นไปตามล าดับการเรียนรู้ของโปรแกรมการ
ประถมศึกษา 
2) จัดประชุมออนไลน์ส าหรับผู้มีสว่นได้ส่วนเสียเพื่ออธิบาย เร่ืองปรัชญา
การศึกษาของโปรแกรมและเป้าหมายของELOs  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ไม่ใช้งบประมาณ -ร้อยละ SHs Needs ที่ถูกน าไป
ก าหนด ELOs 

)ย ร้อยละเป้าหมา 100(  
-ร้อยละของการแก้ไขล าดับรายวิชา

ของโปรแกรมใหม ่
 

4. ควรพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่าง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร กับ ELOs เพือ่
น าไปสู่การก าหนด Subject   Specific และ 
Generic Leaning Outcome 

 1) เชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้เกี่ยวขอ้งในการสอนในรายวิชา
ของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
2) ประชุมในการวางแผนเพื่อพิจารณาความเชื่อมโยงระหวา่งวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร กับ ELOs เพื่อน าไปสู่การก าหนด Subject   Specific และ  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาของหลักสูตร 

ไม่ใช้งบประมาณ  
-ารถ่ายทอดร้อยละของก ELOs ไปสู่ 

CLOs ในแต่ละรายวิชาที่มีความ 
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หลักสูตร ครุศาสตรบณัฑิต การประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area for Improvement (AFI) ระยะเวลา แผนด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ KPIs 

5. ควรพิจารณาการถ่ายทอด ELOs ไปสู่ 
CLOs อยา่งเหมาะสม 

 Generic Leaning Outcome และการพิจารณาการถ่ายทอด ELOs ไปสู่ 
CLOs ในแต่ละรายวิชาอยา่งเหมาะสม 
 

   
-ร้อยละของการถ่ายทอด ELOs ไปสู่ 

CLOs ในแต่ละรายวิชาที่มีความ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
-ส าเนา- 

ค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ท่ี 0748/2565  
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-

QA มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ภาคผนวก 2 
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ าฝน กันมา 
   ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา  
              วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  
   ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช  
    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
    กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  
                คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    กรรมการและเลขานุการ 

 


