ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
ประจาปี การศึกษา ๒๕๕๙
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

โดย
งานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ส่วนที่ 1
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพ การดาเนินงานและการ
บริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสาคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ซึ่งมีหลักการดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ว่าหลักสูตรได้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การดาเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้กาหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพื้นฐานในส่วนที่
เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สาหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคาถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่
ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถนาไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้กาหนดแนวทางในการให้คะแนนใน
แต่ละระดับสาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
มีการดาเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ทุก
ระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพื้นฐานให้กับสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

1. การกากับ

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐาน

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย

มาตรฐานหลักสูตร

สกอ.

ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(โดยผู้ใช้บัณฑิต)

2.2 การได้งานทาของผู้สาเร็จการศึกษา

- การได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิตปริญญาตรี
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตี
พิมพ์หรือเผยแพร่

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้อง
เรียนของนักศึกษา

4. อาจารย์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
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องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

- ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์

5. หลักสูตร

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร

การเรียนการสอน

ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและ

การประเมินผู้เรียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความ
ก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและ

- การพิจารณากาหนดผู้สอน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัด
ทา มคอ.3 และ มคอ.4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ
ในระดับปริญญาตรี
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องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

5.3 การประเมินผู้เรียน

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

- ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท
บริหารการศึกษา

ป.เอก
บริหารการศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ตัวชี้วัด 1.1
การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์
ในหลักสูตรทาตาแหน่ง
ทางวิชาการ
5. ควรส่งเสริมให้อาจารย์
ในหลักสูตรศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกให้ตรง
กับสาขาวิชา

คณิตศาสตร์
-

ภาษาอังกฤษ
-

สังคมศึกษา
-

พลศึกษา
-

ภาษาจีน
-

หน้า | 5

การศึกษาปฐมวัย
1. ควรส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์
ประจาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทั้งการศึกษาต่อ
และการทาผลงานทาง
วิชาการ
2. ควรมีกระบวนการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรมีการพัฒนา

คุณวุฒิทางการศึกษา โดย
การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
คอมพิวเตอร์
- หลักสูตรควรกากับ
ติดตามเกณฑ์การ
ประเมินและเสนอ
หลักสูตร 2558

ภาษาไทย
-

การประถมศึกษา
- ควรมีการกาหนด
มาตรการหรือมี
ยุทธศาสตร์/แผนให้
อาจารย์อยู่ครบในทุกๆ ปี

ป.วิชาชีพครู
-

ป.โท บริหารการศึกษา
- ควรมีการประสานงาน
ระหว่างกลไกของสาขา
และบัณฑิตวิทยาลัย

ป.เอก บริหารการศึกษา
- ควรจัดอาจารย์ประจา
หลักสูตรไปสอนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนภายนอก
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการ
พัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ
-

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

4.23

4.46

4.30

4.52

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ภาษาจีน

4.48

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

พลศึกษา

4.51

ป.โท บริหาร
การศึกษา

สังคมศึกษา

4.57

ป.วิชาชีพครู

ภาษาอังกฤษ

4.43

การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

4.30

ไม่รับการ
ประเมิน

3.87

4.42

ไม่รับการ
ประเมิน

4.73

ดี

ดีมาก

ดีมาก
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ตัวชี้วัด 2.1
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ระดับคุณภาพ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

ปฐมวัย 4.3

วิทย์ 4.43

คณิต 4.57 อังกฤษ 4.51 สังคม 4.48

พละ 4.23

จีน 4.46

คอม 4.3

ยุทธศาสตร์ 4.73
โท บริหาร 4.42

ไทย 4.52

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

3.25

4.46

3.47

4.37

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ไม่รับการ ไม่รับการ
ประเมิน ประเมิน

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ภาษาจีน

3.74

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

พลศึกษา

4.54

ป.โท บริหาร
การศึกษา

สังคมศึกษา

3.60

ป.วิชาชีพครู

ภาษาอังกฤษ

4.09

การประถมศึกษา

คณิตศาสตร์

3.86

1.25

ไม่รับการ
ประเมิน

5.00

น้อย

ดีมาก
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ตัวชี้วัด 2.2
การได้งานทาของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับคุณภาพ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

ป.ครู 3.87

ยุทธศาสตร์ 5.00
อังกฤษ 4.54
ปฐมวัย 3.86

จีน 4.46

ไทย 4.37

วิทย์ 4.09
คณิต 3.6

สังคม 3.74
คอม 3.47

พละ 3.25

โท บริหาร 1.25

ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
การศึกษาปฐมวัย
-

คณิตศาสตร์
- ควรมีการวิเคราะห์ผล
การสารวจข้อมูลการมี
งานทาของบัณฑิต ใน
กรณีที่ระบุว่า ประกอบ

ภาษาอังกฤษ
-

สังคมศึกษา
- บัณฑิตมีความ
ภาคภูมิใจ มีความเชื่อมั่น
ในการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน

พลศึกษา
-

ภาษาจีน
หน้า | 8

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. ควรมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถของ
นักศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องตามความ

คอมพิวเตอร์
-

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงาน
ทา
2. ควรมีการพัฒนา
แบบสอบถามการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิต
ให้ครอบคลุมตาม TQF
ครอบคลุม
ภาษาไทย
- ควรมีการส่งเสริมทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษให้มาก
ยิ่งขึ้น

อาชีพไม่ตรงกับสาขาที่
เรียน ว่าเป็นอาชีพที่
สอดคล้องกับใน มคอ.2
หรือไม่

ของหลักสูตร และการ
บริหารหลักสูตรที่มี
คุณภาพ

การประถมศึกษา
- ควรมีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบและวางแผน
เรื่อง ระบบการติดตาม
การได้งานทา และเน้นมี
งานทาทีต่ รงกับสาขาวิชา
ที่สาเร็จการศึกษา และ
การประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและ
นาเสนอในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพว่าพึง
พอใจในด้านใด

ป.วิชาชีพครู
-

ป.โท บริหารการศึกษา
1. ควรมีการนา
มหาบัณฑิตที่ประสบ
ความสาเร็จในหน้าที่การ
งาน มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและสร้าง
สัมพันธภาพที่ดรี ่วมกัน
2. ควรมีการสร้าง
เครือข่ายร่วมกันระหว่าง
นักศึกษา ป.โท ระหว่าง
รุ่นหรือต่างชั้นปี
3. ควรมีการจัดตั้งชมรม
ศิษย์เก่า
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

ป.เอก บริหารการศึกษา
ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ
- ควรมีการส่งเสริมให้
นักศึกษานาบทความ
ตีพิมพ์ลงวารสารที่
หลากหลายซึ่งอยู่ในฐาน
TCI กลุ่ม 1

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด 3.1
การรับนักศึกษา

3.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

2.00

4.00

3.00

3.00

4.00

3.00

3.00

3.00

ระดับคุณภาพ

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

น้อย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

น้อย

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

คอม 4.00

ป.ครู 4.00

เอก บริหาร3.00
ปฐมวัย 3.00 วิทย์ 3.00 คณิต 3.00

สังคม 3.00 พละ 3.00

อังกฤษ 2.00

ไทย 3.00 ประถม 3.00

โท บริหาร 3.00

ยุทธศาสตร์ 3.00

จีน 2.00
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด 3.2
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

3.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

2.00

4.00

4.00

3.00

3.00

2.00

2.00

3.00

ระดับคุณภาพ

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

น้อย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

น้อย

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย

ปาน
กลาง

คอม 4.00 ไทย 4.00

ปฐมวัย 3.00 วิทย์ 3.00 คณิต 3.00

ประถม 3.00 ป.ครู 3.00

สังคม 3.00 พละ 3.00

อังกฤษ 2.00

จีน 2.00

ยุทธศาสตร์ 3.00

เอก บริหาร 2.00
โท บริหาร 2.00
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด 3.3
ผลที่เกิดกับนักศึกษา

3.00

2.00

2.00

3.00

3.00

2.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ระดับคุณภาพ

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

น้อย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปฐมวัย 3.00

อังกฤษ 3.00

วิทย์ 2.00 คณิต 2.00

เอก บริหาร 3.00
โท บริหาร 3.00
คอม 3.00 ไทย 3.00 ประถม 3.00 ป.ครู 3.00
ยุทธศาสตร์ 3.00

สังคม 3.00

พละ 2.00

จีน 2.00
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ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
1. ควรมีการจัดกิจกรรม
เสริมทั้งด้านวิชาชีพและ
วิชาการ เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา
2. ควรแยกประเด็นใน
การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ให้ชัดเจน

วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. ควรมีการปรับ
กระบวนการรับนักศึกษา
ให้มีเกณฑ์การคัดเลือกที่
สูงขึ้น
2. ควรมีการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21
เช่น ภาษา ทักษะการใช้
ชีวิตอาชีพ
3. ควรมีการประชุม
อาจารย์ในหลักสูตร เพื่อ
ร่วมกันสร้างแผนพัฒนา
นักศึกษารายชั้นปี ให้
ครอบคลุมสี่ดา้ น และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ

คณิตศาสตร์
1. หลักสูตรควรวิเคราะห์
จานวนหรืออัตราส่วนการ
รับนักศึกษาจากระบบ
โควต้าและทั่วไป ว่า
จานวนนักศึกษาที่ไม่มา
รายงานตัว มาจากระบบ
ใดและควรปรับสัดส่วน
หรือจานวนการรับ
นักศึกษาให้เหมาะสม
2. หลักสูตรควรวางแผน
เตรียมความพร้อมในด้าน
วิชาการสาหรับนักศึกษา
ที่ไม่เป็นไปตามคุณสมบัติ
แรกเข้า

สังคมศึกษา
- ควรมีการสร้างเครือข่าย
โรงเรียนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในการพัฒนา
บุคลากร หรือครูผู้สอนใน
โรงเรียนสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ

พลศึกษา
1. ควรเขียนรายงานให้
เห็นถึงขั้นตอนในการรับ
สมัครและคัดเลือก เช่น
เป็นโควตา รับตรง เรียนดี
จานวนกี่คน วิธีการ
คัดเลือกเป็นแบบไหน
2. ควรระบุสาเหตุของ
ปัจจัย ว่ามีอะไรบ้างใน
เรื่องของการทบทวน
จานวนนักศึกษาที่มา
รายงานตัวกับแผนการรับ
นักศึกษา
3. ควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินที่นามา
ปรับปรุงและพัฒนา ว่ามี
ประเด็นอะไรบ้าง เขียน
ให้เห็นชัดเจน
4. ควรมีแผนเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ตลอดจนจบการศึกษาที่
ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ
พัฒนาด้านร่างกาย
พัฒนาด้านสติปญ
ั ญา
เป็นต้น

ภาษาจีน
- หลักสูตรควรมีความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
และคณะเพื่อปรับปรุง
กระบวนการในการรับ
นักศึกษาและเตรียมความ
พร้อม
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ภาษาอังกฤษ
1. ควรมีการสอบวัด
มาตรฐานความรูด้ ้าน
วิชาเอก เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในการ
เข้าศึกษา
2. ควรมีการกาหนด
ข้อสอบที่ใช้สัมภาษณ์เพื่อ
เข้าศึกษาต่อ ให้ชัดเจน
เพื่อวัดผลการเรียนรู้ก่อน
เข้าศึกษาและจาแนก
นักศึกษาทีม่ ีสมรรถนะต่า
กว่าเพื่อน และมีการสอน
เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษามี
ความพร้อมก่อนเข้าเรียน
4. ควรมีกระบวนการและ
แผนการพัฒนานักศึกษา
ด้านทักษะศตวรรษที่ 21
ให้ชัดเจน อาจมีการ
ทดสอบก่อนเรียนหลัง
เรียน เพื่อวัดทักษะที่
จาเป็นต่อนักศึกษาตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 - 4 และจัดการ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
นั้นให้กับนักศึกษาแต่ละ

ชั้นปีที่ต้องมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่แตกต่าง
กันไป

คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
- ควรมีการกาหนดเกณฑ์ - ควรมีการส่งเสริมให้
การรับนักศึกษาที่ชัดเจน นักศึกษาได้สร้างสรรค์
ผลงานด้านอื่นๆ ตาม
ความสามารถ เช่น ลิเก
ลาตัด หรืออื่นๆ

ป.วิชาชีพครู
-

ป.โท บริหารการศึกษา
1. ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ร่วมกับ สพท. อทป. และ
สถานศึกษาโดยจัดทา
MOU
2. ควรมีการปรับปรุง
กระบวนการให้คาปรึกษา
การกากับติดตาม
นักศึกษาให้จบหลักสูตร
ภายใน 2 ปี
3. ควรมีการประชุมเพื่อ
ทบทวนกระบวนการให้
คาปรึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างรายวิชา
วิทยานิพนธ์และแนว
ทางการกากับติดตาม

ป.เอก บริหารการศึกษา
1. ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ร่วมกับ สพท. อทป. และ
สถานศึกษาโดยจัดทา
MOU
2. ควรมีกิจกรรมการ
พัฒนาคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21
3. ควรวิเคราะห์เนื้อหา
กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการให้กับ
นักศึกษาให้ชัดเจน โดย
แยกออกจากกิจกรรม
ปฐมนิเทศ

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ
1. ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้สนใจมีการ
เตรียมการล่วงหน้าก่อนที่
จะมีการรับสมัคร
2. ควรปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษา
โดยดาเนินกลยุทธ์การ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น
การประสานตรงไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
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การประถมศึกษา
1. ควรมีการวางระบบ
อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาอย่างชัดเจน
เพื่อไม่ให้อัตราการคงอยู่
ลดลง
2. ควรมีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบ และมีการ
ติดตามนักศึกษาเรื่องการ
ลาออก อย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง และมี
มาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษาในกรณีไม่พร้อม
ศึกษาต่อ
3. ควรกาหนดเป้าหมาย
การพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และนาเสนอจุดเด่น
ข้อจากัดของหลักสูตร ให้

สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมิน
4. อาจมีการบูรณาการ
กิจกรรมนักศึกษาเพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
เวลาในการจัดการเรียน
การสอน

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

ตัวชี้วัด 4.1
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

ระดับคุณภาพ

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

น้อย

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง
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คอม 4.00

ปฐมวัย 3.00

วิทย์ 3.00 คณิต 3.00 อังกฤษ 3.00 สังคม 3.00 พละ 3.00

ไทย 3.00

ประถม 3.00

ป.ครู 3.00

โท บริหาร 3.00
เอก บริหาร 3.00

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

4.44

3.89

3.22

5.00

3.02

0.56

0

3.89

0

5.00

4.58

5.00

4.75

4.79

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดี

น้อย

น้อย

ดี

น้อย

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก
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ตัวชี้วัด 4.2
คุณภาพอาจารย์
ระดับคุณภาพ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

จีน 2.00

ประถม 5.00

อังกฤษ 5.00
ปฐมวัย 4.44
วิทย์ 3.89

โท บริหาร 5.00
เอก บริหาร 4.75
ยุทธศาสตร์ 4.79
ป.ครู 4.58

คอม 3.89
คณิต 3.22

สังคม 3.02

พละ 0.56
จีน 0.00

ไทย 0.00
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย์

4.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00

4.00

4.00

ระดับคุณภาพ

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ดี

ดี

น้อย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ดี

ดี

ปฐมวัย 4.00

อังกฤษ 4.00

สังคม 4.00

โท บริหาร 4.00
ยุทธศาสตร์4.00
เอก บริหาร 4.00

พละ 4.00

วิทย์ 3.00 คณิต 3.00

คอม 3.00

ไทย 3.00

ประถม 3.00

ป.ครู 3.00

จีน 2.00
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ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. ควรมีการส่งเสริม
การศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
2. ควรมีการส่งเสริมการ
ทาผลงานวิชาการของ
อาจารย์ เพื่อขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
3. ควรมีการตีพมิ พ์
เผยแพร่ในระดับชาติ/
นานาชาติ

คณิตศาสตร์
- หลักสูตรควรวางแผน
พัฒนาอาจารย์ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้นทั้ง
ทางด้านตาแหน่งวิชาการ
และคุณวุฒิ

ภาษาอังกฤษ
-

สังคมศึกษา
- ควรมีแผนพัฒนา
บุคลากร และสิ่ง
สนับสนุนในการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ เช่น
ทุนสนับสนุนการทา
ผลงานทางวิชาการ

พลศึกษา
1. ควรมีการเขียน
กระบวนการรับอาจารย์
ให้ชัดเจน และเป็น
รูปธรรม
2. ควรมีการกากับติดตาม
แผนการพัฒนาอาจารย์
ในเรื่องของคุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ โดย
ให้ระบุวัน/เวลา ที่จะ
บรรลุผลสาเร็จไว้ด้วย

ภาษาจีน
1. มหาวิทยาลัยและคณะ
ควรให้การส่งเสริม
สนับสนุน และการกากับ
ติดตามในด้านการพัฒนา
อาจารย์ให้ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกและ
การจัดทาผลงานวิชาการ
2. ควรพิจารณาจัดหา
อัตรากาลังอาจารย์ให้
ครบถ้วน
3. ควรส่งเสริม สนับสนุน
ให้อาจารย์ในหลักสูตร
ผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง

ภาษาไทย
1. ควรมีการสรรหา
อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิด้าน
การสอนภาษาไทย
โดยตรง
2. ควรมีการเขียน
บทความวิจัยหรือ

การประถมศึกษา
- ควรลดภาระงานเพื่อ
ส่งเสริมให้อาจารย์มีเวลา
ในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก และพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนการเผยแพร่

ป.วิชาชีพครู
- ควรส่งเสริมให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกคนได้
พัฒนาผลงานทางวิชาการ
ในรูปแบบที่หลากหลาย

ป.โท บริหารการศึกษา
1. ควรมีความร่วมมือกัน
ระหว่างคณาจารย์ในการ
มอบหมายงาน บทบาท
หน้าที่และมีการพูดคุยกัน
แก้ปัญหาทางวิชาการ
อย่างสม่าเสมอ

ป.เอก บริหารการศึกษา
1. อาจารย์ประจา
หลักสูตรควรมีการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (ID
Plan) ที่สะท้อนการ
พัฒนาความก้าวหน้าทาง
ตาแหน่งวิชาการและ

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ
1. ควรวิเคราะห์และ
จัดทาแผนอัตรากาลัง
บุคลากรของหลักสูตร
ตามเกณฑ์ 2558 ให้
ชัดเจน เพื่อเตรียมความ
พร้อมและทดแทน
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การศึกษาปฐมวัย
1. ควรส่งเสริมอาจารย์ให้
มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และมีงานวิจัยครบทุก
ท่าน
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์
ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก และทาผลงานทาง
วิชาการ
3. ควรมีการจัดทา
แผนการพัฒนาอาจารย์
อย่างเป็นรูปธรรม
4. ควรมีการทาวิจัยให้
ตรงสาขา และตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่อยู่ใน
ฐาน TCI 1,2
คอมพิวเตอร์
- ควรมีการกาหนด
นโยบายในการพัฒนา
พัฒนาบุคลากรในการ
พัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
บทความทางวิชาการและ ผลงานทางวิชาการที่มีค่า
ตีพิมพ์เผยแพร่
น้าหนักเพิ่มขึน้
3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์
ทาผลงานทางวิชาการ

2. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของอาจารย์ควร
เป็นผลงานของตนเอง
มากขึ้น
3. การตีพิมพ์ผลงานควร
อยู่ในฐาน TCI
4. อาจารย์ประจา
หลักสูตร ควรมีการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล (ID
Plan) ที่สะท้อนการ
พัฒนาความก้าวหน้าทาง
ตาแหน่งวิชาการและ
พัฒนาความสามารถ
เฉพาะ

พัฒนาความสามารถ
เฉพาะ
2. ควรมีการตีพมิ พ์
เผยแพร่ผลงานของ
ตนเองมากขึ้น

อาจารย์ที่กาลังจะ
เกษียณอายุราชการ
2. ควรเพิ่มผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวชี้วัด 5.1
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร

2.00

3.00

3.00

3.00

4.00

2.00

2.00

4.00

4.00

4.00

3.00

2.00

2.00

3.00

ระดับคุณภาพ

น้อย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

น้อย

ดี

ดี

ดี

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย

ปาน
กลาง

สังคม 4.00

วิทย์ 3.00

ปฐมวัย 2.00

คณิต 3.00

คอม 4.00

อังกฤษ 3.00

ไทย 4.00

ประถม 4.00

ป.ครู 3.00

พละ 2.00 จีน 2.00

ยุทธศาสตร์ 3.00

โท บริหาร 2.00
เอก บริหาร 2.00
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด 5.2
การวางระบบผูส้ อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

3.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

3.00

ระดับคุณภาพ

ปาน
กลาง

น้อย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

น้อย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย

ปาน
กลาง

คณิต 3.00

ปฐมวัย 3.00

วิทย์ 2.00

อังกฤษ 3.00
สังคม 3.00

พละ 3.00

คอม 3.00

จีน 2.00

ไทย 3.00

ประถม 3.00

ป.ครู 3.00

ยุทธศาสตร์ 3.00

โท บริหาร 2.00
เอก บริหาร 2.00
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด 5.3
การประเมินผู้เรียน

2.00

2.00

3.00

2.00

2.00

3.00

1.00

4.00

3.00

3.00

3.00

2.00

2.00

3.00

ระดับคุณภาพ

น้อย

น้อย

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย

ปาน
กลาง

น้อย

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย

ปาน
กลาง

คอม 4.00

คณิต 3.00

ปฐมวัย 2.00

วิทย์ 2.00

ไทย 3.00

พละ 3.00

ประถม 3.00

ป.ครู 3.00

ยุทธศาสตร์ 3.00

โท บริหาร 2.00
เอก บริหาร 2.00

อังกฤษ 2.00
สังคม 2.00

จีน 1.00
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วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด 5.4
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ระดับคุณภาพ

การศึกษาปฐมวัย

ตัวชี้วัด

4.50

4.50

5.00

5.00

5.00

4.50

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

คณิต 5.00

สังคม 5.00

จีน 5.00

พละ 4.50

คอม 5.00

ไทย 5.00

ประถม 5.00

ยุทธศาสตร์5.00
โท บริหาร 5.00
ป.ครู 5.00
เอก บริหาร 5.00
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ปฐมวัย 4.50 วิทย์ 4.50

อังกฤษ 5.00

ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การศึกษาปฐมวัย
1. ควรแสดงให้เห็นถึง
ความทันสมัยของสาระ
รายวิชาในหลักสูตร และ
ทันต่อความก้าวหน้าใน
ศาสตร์
2. ควรมีการจัดการเรียน
การสอนที่บูรณาการการ
วิจัย บริการวิชาการ และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
อย่างน้อย 1 รายวิชา
3. ควรมีการทวนสอบใน
รายวิชาที่มีความผิดปกติ
เช่น A ทั้งห้อง เพื่อหา
สาเหตุว่าเป็นเพราะเหตุ
ใด และหาวิธีแก้ไข
4. กระบวนการทวนสอบ
ควรให้สอดคล้องกับ
มคอ.2
คอมพิวเตอร์
-

คณิตศาสตร์
1. ควรวางแผนการกากับ
ให้มีการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผล
การเรียนรู้ของรายวิชา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ซึ่งกาหนดไว้ใน มคอ.2
2. ควรวางแผนการบูรณา
การรายวิชาเรียนกับการ
ทานุศิลปวัฒนธรรม โดย
เลือกรายวิชา เช่น
เรขาคณิตเบื้องต้น ทฤษฎี
จานวน ซึ่งมีเนื้อหาที่
สามารถประยุกต์กับ
ศิลปวัฒนธรรมได้

ภาษาอังกฤษ
1. ควรมีการจัด
กระบวนการตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้ชัดเจน
2. ควรมีกระบวนการ
ประเมินผู้เรียนที่ชัดเจน
อย่างละเอียดตามผลการ
เรียนเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน
3. ตรวจสอบการเลือก
รายวิชาที่ทวนสอบโดย
นอกจากจะดูจากโค้งที่
ผิดปกติแล้วยังต้องดูจาก
ธรรมชาติของรายวิชา
ด้วยว่าวิชานั้นเน้นเนื้อหา
หรือทักษะ

สังคมศึกษา
- ควรมีกระบวนการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมและทา
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือผลการ
เรียนรู้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)

พลศึกษา
1. ควรมีการระบุขั้นตอน
ของการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ครบถ้วน
2. ควรมีการปรับรายวิชา
ทีเ่ ป็นศาสตร์ด้านกีฬา
โดยเฉพาะกีฬาที่มีกติกา
ใหม่ ให้ทันสมัยตาม
3. ควรมีการบูรณาการใน
การเรียนการสอนให้
ครอบคลุมทุกด้าน การ
วิจัย การบริการวิชาการ
และศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการประเมินใช้
แบบใด มีอะไรควร
ปรับปรุงในครั้งต่อไป

ภาษาจีน
1. ควรปรับปรุง
กระบวนการการประเมิน
การกาหนดผู้สอน โดย
พิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญ
2. ควรจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การประเมินผู้เรียน โดย
จัดทาแผนโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาและต่อยอด
การดาเนินงานในปี
การศึกษาปัจจุบันอย่าง
เป็นรูปธรรม

ภาษาไทย
- การปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งต่อไปควรมุ่งไปใน
ทิศทาง “การสอน
ภาษาไทย” ให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อให้เหมาะสมกับการ

การประถมศึกษา
- ควรมีการกาหนดการ
ปรับปรุงสาระรายวิชาให้
ชัดเจน มีแผนการ
ดาเนินงานและรายงาน
ผลการสอนหลังจากมีการ
ปรับปรุงรายวิชามีการ

ป.วิชาชีพครู
- ควรส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีใน
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่น การใช้
ระบบ Google
Classroom,

ป.โท บริหารการศึกษา
- ควรมีการปรับปรุงสาระ
รายวิชา โดยแยกหน่วย
กิตของรายวิชา
วิทยานิพนธ์

ป.เอก บริหารการศึกษา
ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ
- ควรมีการทวนสอบใน - ควรเพิ่มอาจารย์ภายใน
แต่ละรายวิชาตามที่
เป็นผู้สอนร่วมในรายวิชา
มคอ.2 กาหนดแล้วนาผล ต่าง ๆ ให้มากขึ้น
การทวนสอบมาปรับใน
รายวิชา การวางแผน
ผู้สอนและกระบวนการ
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วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. ควรมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทเี่ ป็นระบบ
2. ควรมีการสร้าง
มาตรการส่งเสริมให้
ผู้สอนที่มผี ลการประเมิน
ต่ากว่าเกณฑ์มีคณ
ุ ภาพ
การสอนที่สูงขึ้น เช่น จัด
สอนคู่กับอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์สูง

ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ปฏิบัติได้จริงใน
สถานศึกษา

แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์ผสู้ อน

E-learning ฯลฯ

จัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการประเมิน
ผู้เรียน

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวชี้วัด 6.1
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00

2.00

3.00

4.00

3.00

4.00

2.00

2.00

3.00

ระดับคุณภาพ

น้อย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

น้อย

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

ดี

น้อย

น้อย

ปาน
กลาง

พละ 4.00

วิทย์ 3.00

อังกฤษ 3.00

สังคม 3.00

คอม 3.00

จีน 2.00

ประถม 3.00

ยุทธศาสตร์ 3.00

โท บริหาร 2.00
เอก บริหาร 2.00
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ปฐมวัย 2.00

คณิต 3.00

ป.ครู 4.00

ไทย 4.00

ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การศึกษาปฐมวัย
1. ควรมีการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
จากอาจารย์และนักศึกษา
2. ควรเพิ่มเติม
รายละเอียดในการ
ประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์
ในการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษา จุดบริการ
wifi เป็นต้น
3. ควรเน้นสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เอื้อประโยชน์
ต่อการเรียนรูม้ ากกว่า
ครุภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์
- ควรมีแผนความต้องการ
ครุภณ
ั ฑ์อย่างต่อเนื่อง

คณิตศาสตร์
- ควรวิเคราะห์สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้ใน มคอ.2 กับที่
ดาเนินการจัดหาไปแล้ว
มีปริมาณและคุณภาพ
เพียงพอเหมาะสมเพียงใด

ภาษาไทย
- ควรมีห้องที่ใช้เป็นห้อง
จาลองรูปแบบการสอน
ภาษาไทยโดยเฉพาะ โดย
มีสื่อการสอนให้นักศึกษา
ได้ทดลองสอน

การประถมศึกษา
1. ควรมีแผนจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัย
2. ควรมีการกาหนดแผน
และบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจนและรายงานผล
การใช้ของแต่ละ
หน่วยงานที่สนับสนุน

ภาษาอังกฤษ
1. ควรมีการประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการ
สอนภายในหลักสูตร
2. ควรระบุให้ชัดเจนว่า
อาจารย์ได้มสี ่วนร่วมใน
กระบวนการสารวจสิ่ง
สนับสนุนภายใน
โปรแกรมอย่างไร

ป.วิชาชีพครู
-

สังคมศึกษา
- ควรได้รับการสนับสนุน
ทางด้านอาคาร สถานที่
ห้องปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ป.โท บริหารการศึกษา
1. ควรมีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้
2. ควรพัฒนาความพร้อม
ด้านเอกสาร ตาราเรียน
ICT เพื่อการค้นคว้าระดับ
หลักสูตรให้มากขึ้น

พลศึกษา
-

ภาษาจีน
- ควรส่งเสริมการทางาน
แบบมีส่วนร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่วน
ของอาจารย์ นักศึกษา
และผูส้ นับสนุนภายใน
และภายนอกของ
มหาวิทยาลัย โดยพัฒนา
ระบบการจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ในปี
การศึกษาปัจจุบันให้เป็น
รูปธรรม

ป.เอก บริหารการศึกษา
ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ
1. ควรมีการพัฒนาระบบ - ประชาสัมพันธ์และ
กลไกสิ่งสนับสนุนการ
กระตุ้นให้นักศึกษาใช้สิ่ง
เรียนรู้ของหลักสูตร
สนับสนุนให้มากขึ้น
2. ควรมีการระดมความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้
ชัดเจนและเชื่อมโยงกับ
บัณฑิตวิทยาลัย
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วิทยาศาสตร์ทั่วไป
1. ควรมีการวิเคราะห์
จานวนครุภณ
ั ฑ์ ต่อ
จานวนนักศึกษา ว่า
เพียงพอหรือไม่ ระบุ
เหตุผลที่ต้องการให้
ชัดเจน
2. ควรมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่
ทันสมัยทั้งภายในและ
ภายนอก

ข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3. ควรจัดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ทันสมัยต่อ
ผู้เรียน

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตร์ฯ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ผลการประเมิน
ภาพรวม

3.16

3.15

3.26

3.39

3.40

3.04

2.38

3.74

3.38

3.45

3.54

2.97

2.98

3.66

ระดับคุณภาพ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ดี

ดี

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

คอม 3.74
คณิต 3.26
ปฐมวัย 3.12

วิทย์ 3.15

อังกฤษ 3.39

สังคม 3.40

ไทย 3.38

ประถม 3.45

ยุทธศาสตร์ 3.66

ป.ครู 3.54
โท บริหาร 2.97

พละ 3.04

เอก บริหาร 2.98

จีน 2.38
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน
องค์ประกอบ

คะแนน
ผ่าน

ปัจจัยนาเข้า
Input : I

องค์ประกอบ 1 การกากับมาตรฐาน

องค์ประกอบ 5 หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้
ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

องค์ประกอบ 4 อาจารย์

องค์ประกอบ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวมตัวชี้วัด
ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ผลลัพธ์
Output : O

คะแนนเฉลี่ย

13
ตัวชี้วัด

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน

ผ่านการประเมินทุกหลักสูตร

องค์ประกอบ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบ 3 นักศึกษา

กระบวนการ
Process : P

-

-

4.09

4.09

ระดับคุณภาพดีมาก

2.85

-

-

2.85

ระดับคุณภาพปานกลาง

3.29

-

-

3.29

ระดับคุณภาพดี

2.93

3.35

-

3.25

ระดับคุณภาพดี

-

2.93

-

2.93

ระดับคุณภาพปานกลาง

7 ตัวชี้วัด

4 ตัวชี้วัด

2 ตัวชี้วัด

3.05
ดี

3.25
ดี

4.09
ดีมาก

3.27
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คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร และทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.27 อยู่ในระดับคุณภาพดี ทุกหลักสูตรสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ
คือ ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) จาแนกได้ ดังนี้
1. ด้านปัจจัยนาเข้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.05 ระดับคุณภาพดี

2. ด้านกระบวนการ
3. ด้านผลลัพธ์

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

3.25 ระดับคุณภาพดี
4.09 ระดับคุณภาพดีมาก
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