
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  
ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA)  

ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของงานมาตรฐาน 

และประกันคุณภาพการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  
    ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  อ.ดร.ยุทธนา พันธ์ม ี
       ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
      ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ,  
       ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง 
       อ.ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช 
       อ.ดร.มนตรี หลินภู  
       อ.ศศิกัญชณา บุญนาค 

 

    สถานที่ดำเนินการ   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร   
 
2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนให้หลักสูตรได้นำกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพของผู ้ เร ียน  
จึงกำหนดให้ทุกคณะเสนอรายช่ือหลักสูตรท่ีจะนำร่องอย่างน้อยคณะละ 1 หลักสูตร จนท้ายท่ีสุดมหาวิทยาลัย
มีหลักสูตรนำร่องที่จะพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA จำนวนทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่ ค.บ. สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ค.บ. สาขาการประถมศึกษา  ค.บ. สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ศศ.บ. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ศศ.บ. สาขาวิชาการพัฒนาสังคมบ.ธ. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และ มรภ.กพ.แม่สอด)และ วท.บ. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้หลักสูตรนำร่อง
สามารถพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางของเกณฑ์นี้ได้ จึงได้จัดตั้งโครงการบริหาร
จัดการและพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรนำร่อง (เก่า) ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักคือ
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา โดยโครงการดังกล่าวได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่หลักสูตรนำร่อง (เก่า)  
ท่ีใช้เกณฑ์ AUN-QA ในปี 2564 จำนวนหลักสูตรละ 12,000 บาท  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา) เป็นหลักสูตร
หนึ่งที่มีการนำกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) มาใช้ในการบริหาร
จัดการหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยมีความมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาและการบริหารงาน
ภายในหลักสูตรส่งเสริมให้การทำงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณภาพ สะท้อนถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีจะ
ช่วยให้นักศึกษาและบัณฑิตได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากตลาดแรงงานภายในประเทศ
อย่างมีความเป็นสากลท้ังทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
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ดังนั้น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา)  
จึงกำหนดแนวทางโครงการส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของการเป็นครู
ประถมศึกษาตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังได้กำหนดไว้ ได้แก่ สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ทักษะการสื่อสารทางภาษาที่เหมาะสม
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ออกแบบและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาท่ี
หลากหลายตามสภาพพื้นท่ี ส่งเสริมการแสดงออกและอนุรักษ์ความเป็นไทย โดยเป็นผู้นำด้านวิชาการ ที่เกิด
จากการวางแผนอย่างเป็นระบบในการทำงานร่วมกันเป็นทีมและด้วยจิตอาสา อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นผู้มี
ความพร้อมในการออกไปเป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษา เป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป 
 

3.วัตถุประสงค์ 
        1. เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  
  1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์  

 

4. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 
 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 
  ด้านปริมาณ   
  - นักเรียน  จำนวน  73   คน (รร.บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ)   
  - นักศึกษา   จำนวน 55   คน 
  - อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 7    คน 
 ด้านคุณภาพ  
    - นักศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes : PLOS) ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 

6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
     ผลผลิต 
     1. ระบบบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการประถมศึกษา  
     2. นักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  
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    ผลลัพธ ์
    1. หลักสูตรมีระบบส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ประถมศึกษาตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) 
   2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
  3. รูปแบบการจัดค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการส่ือสารภาษาไทย 
  4. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาไทย มีการทดสอบ
ระดับชาติ NT และ O-NET ท่ีพัฒนาขึ้น 

 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ  
   1. ร้อยละของนักศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านคุณลักษณะตามผลการ
เรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

ร้อยละ 80  

   2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาไทย  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับสมรรถนะด้านคุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN-QA ของนักศึกษาได้รับการพัฒนา 

ระดับ 3.51  

   2. ระดับทักษะการส่ือสารภาษาไทยของนักเรียนได้รับการพัฒนา ระดับ 3.51  
เชิงเวลา  
   ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ไตรมาส  1-2 

 
 

 7. แผนปฏิบัติงาน 
กิจกรรม / ขั้นตอน กำหนดการ (ว ด ป) 

1. ประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง คุณครูในสถานศึกษา และ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

พ.ย. 64 

2. ประชุมช้ีแจงเป้าหมายผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง และผลลัพธ์ของการดำเนินงาน
คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน 

พ.ย. 64 

3. ออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการทักษะการส่ือสาร
ภาษาไทย (กรอบการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET) 

ธ.ค. 64 

4. ดำเนินการโครงการฯ โดยการพัฒนาและสร้างความเข้าใจถึงผลการเรียนรู้เรียนท่ี
คาดหวังสำหรับนักศึกษานำไปสู่การปฏิบัติ ในประเด็นดังนี ้
    4.1 เรียนรู้การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในระดับประถมศึกษา (ภาษาไทย) 
    4.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน (ภาษาไทย) 
    4.3 การส่ือสารทางภาษาท่ีเหมาะสมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา   

ธ.ค. 64 - ม.ค. 65 
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กิจกรรม / ขั้นตอน กำหนดการ (ว ด ป) 
    4.4 ออกแบบและจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาพื้นท่ีทุรกันดาร 
    4.5 การส่งเสริมการแสดงออกถึงการอนุรักษ์ความเป็นไทย 
5. ดำเนินการโครงการฯ โดยลงพื้นท่ีโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 
พัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาไทย จำนวน 2 ครั้ง  (5.1,5.2 ครั้งท่ี 1 / 5.3 ครั้งท่ี 2) 

    5.1 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 การพูดและการฟัง ป1.-ป.6 
    5.2 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การอ่านและการเขียน ป.1-ป.6 
    5.3 กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการส่ือสารภาษาและวัฒนธรรมไทย 

ม.ค. 65 - ก.พ. 65 

6. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

มี.ค. 65 

7. ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรม เม.ย. 65 – พ.ค. 65 
 
 

 8. รายละเอียดของงบประมาณ   
หมวด

รายจ่าย 
จำนวน

เงิน (บาท) 
รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 

กิจกรรมท่ี 1 ผลการเรียนรู้เรียนท่ีคาดหวังสำหรับนักศึกษาสู่การปฏิบัติกิจกรรมโครงการฯ (บูรณาการในรายวิชาฯ) 
กิจกรรมท่ี 2 ลงพื้นท่ีโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน 
ค่าตอบแทน - -  
ค่าใช้สอย 9,000 - ค่าน้ำมัน 1,500 บาท X 2 ครั้ง เป็นเงิน 3,000 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน เย็น เช้า กลางวัน จำนวน 4 มื้อ x มื้อละ 50 บาท x จำนวน 15 
คน x ลงพื้นท่ี 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาท 

ค่าวัสดุ 3,000 - ค่าวัสดุประกอบการจัดกิจกรรม เช่น กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี สีชอล์ก เป็นจำนวน
เงิน 3,000 บาท 

รวม  12,000  - หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน -  
กิจกรรมท่ี 3 สรุปผลการประเมินโครงการและจัดทำรายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
รวมทั้งหมด 12,000 - หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน -  

 
  

 9. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 
วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการ

ประเมิน 
1. ร้อยละของนักศึกษา
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะตามผล

นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา 

1. วิธีการ  
   ประชุม/อบรม 
2. เครื่องมือ 

ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 80 
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วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เคร่ืองมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการ
ประเมิน 

การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-
QA 

   แบบทดสอบ 
     

   2. ร้อยละของนักเรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะการ
ส่ือสารภาษาไทย  

นักเรียนโรงเรียน
บ้านหนองแดน 
สาขาบ้านโละโคะ 

1. วิธีการ 
    - การเรียนการสอน 
2. เครื่องมือ 
    - แบบทดสอบ 

ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 

ร้อยละ 80 

   3. ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษา และนักเรียน
ท่ีมีต่อกิจกรรมโครงการฯ 

นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา 

1. วิธีการ 
    - การสอบถาม 
2. เครื่องมือ 
    - แบบสอบถาม 

ค่าเฉล่ีย 
ร้อยละ 

ระดับ 3.51 

 
 10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. หลักสูตรมีระบบส่งเสริมคุณลักษณะนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

ตามแนวคิดเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) 
  2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 
 
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                         ( อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี ) 
 

 

 

ลงช่ือ..............................................หัวหน้าโครงการ 
                          (ดร.มะลิวัลย์  รอดกำเหนิด) 

 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง) 

 
 
 

ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรียานุช พรหมภาสิต) 

 


