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สวนที่ 1
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีคุณภาพ การดําเนินงานและการ
บริหารงานระดับหลักสูตรถือวาสําคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ซึ่งมีหลักการดังนี้
1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
วาหลักสูตรไดดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆที่
เกี่ยวของ โดยใหพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การกํากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ
2. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้การดําเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ไดกําหนดแนวทางการเผยแพรหลักสูตรไวในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
3. ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เปนขอมูลพื้นฐานในสวนที่
เกี่ยวของตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบงชี้เชิงปริมาณในสวนที่เกี่ยวของกับคุณวุฒิ
ตําแหนงทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย สําหรับตัวบงชี้เชิงคุณภาพที่เนนกระบวนการ จะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของคําถามที่จะเปนแนวทางใหแก
ผูประเมินเพื่อใหสามารถนําไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได และไดกําหนดแนวทางในการใหคะแนนใน
แตละระดับสําหรับผูประเมินและผูรับการประเมินไดใชในการพิจารณา
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
มีการดําเนินงานไดตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ทุก
ระบบตองไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาใหความเห็นชอบ และใหมีการจัดสงผลการประเมินพรอมขอมูลพื้นฐานใหกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพรตอสาธารณะ
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องคประกอบ

ตัวบงชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ

1. การกํากับ

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐาน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย

มาตรฐานหลักสูตร

สกอ.

ปริญญาตรี เกณฑ 3 ขอ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(โดยผูใชบัณฑิต)

2.2 การไดงานทําของผูสําเร็จการศึกษา

- การไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิตปริญญาตรี
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตี
พิมพหรือเผยแพร

3. นักศึกษา

3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา
- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรอง
เรียนของนักศึกษา
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องคประกอบ
4. อาจารย

ตัวบงชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ
- การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
- การบริหารอาจารย
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย

4.2 คุณภาพอาจารย

- รอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย
- จํานวนบทความของอาจารยประจํา
หลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
ฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

- อัตราการคงอยูของอาจารย
- ความพึงพอใจของอาจารย

5. หลักสูตร

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร

การเรียนการสอน

ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรและ

การประเมินผูเรียน

วัตถุประสงคของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความ
กาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
5.2 การวางระบบผูสอนและ

- การพิจารณากําหนดผูสอน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัด
ทํา มคอ.3 และ มคอ.4
- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติ
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องคประกอบ

ตัวบงชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของ
ในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทํา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ
ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

5.3 การประเมินผูเรียน

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
ของนักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอ
และเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย
ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท
บริหารการศึกษา

ป.เอก
บริหารการศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

สวนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ตัวชี้วัด 1.1
การบริหารจัดการ
หลักสูตร ตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ.

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน

ผาน
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ขอเสนอแนะเชิงคุณภาพ : องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1. หลักสูตรภาษาจีน
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

3. หลักสูตรการประถมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
4.หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-
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8. หลักสูตรภาษาไทย
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. มีอาจารยในหลักสูตรดํารงตําแหนงทาง
วิชาการจํานวน 2 คน
2. มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
ดังนั้น ควรใหอาจารยประจําหลักสูตรศึกษา
ตอระดับปริญญาเอกในสาขาที่เกีย่ วของ
เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 2558
9. หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- อาจารยประจําหลักสูตรครบ 5 คน มี
คุณสมบัติและวุฒิการศึกษาตรงตามเกณฑ
ครบทุกคนและมีกระบวนการสงเสริมพัฒนา
อาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นอีก
2 คน
10. หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
11.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ควรมีการวางแผนเตรียมการปรับปรุง
หลักสูตรโดยมีการสํารวจขอมูลในการทําวิจัย
เชิงพัฒนาและปรับปรุงใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร ป 2558 และเกณฑ
มาตรฐานของคุรสุ ภา

5.หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

6.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิ
ตรงตามสาขา
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีศักยภาพ มี
ตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย
ถึง 2 ทาน
ดังนั้น ควรสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารยประจําหลักสูตรอยางตอเนื่องทั้ง
การศึกษาตอและการทําผลงานทางวิชาการ
7.หลักสูตรพลศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

12.หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. มีการดําเนินงานครบถวนทุกองคประกอบ
2. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรชวย
พิจารณากลั่นกรอง
3. มีอาจารยผูสอนเปนผูทรงคุณวุฒิที่มาจาก
หลายมหาวิทยาลัย
13.หลักสูตรยุทธศาสตรการพัฒนา
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ สมบัติสูงกวา
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2548 ดังนั้น ควรมีการนําอาจารยรุนใหมมา
เสริมศักยภาพในดานการบริหารจัดการ
หลักสูตรเพื่อรองรับและทดแทนอาจารยที่
กําลังจะเกษียณ

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-
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คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

ตัวชี้วัด 2.1
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ระดับคุณภาพ

วิทยาศาสตรทั่วไป

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต

4.44

4.28

4.39

4.62

4.51

4.42

4.32

4.17

4.32

4.57

4.28

4.52

ไมรับการ
ประเมิน

4.76

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

-

ดีมาก

ยุทธศาสตร 4.76
อังกฤษ 4.62

ประถมศึกษา 4.57

สังคม 4.51
ปฐมวัย 4.44

คณิต 4.39

พละ 4.42
จีน 4.32

วิทย 4.23

โท บริหาร 4.52

ไทย 4.32

ป.ครู 4.28

คอม 4.17
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วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

ตัวชี้วัด 2.2
การไดงานทําของ
ผูสําเร็จการศึกษา
ระดับคุณภาพ

การศึกษาปฐมวัย

ตัวชี้วัด

4.58

3.91

3.17

4.17

4.62

4.35

4.82

3.49

4.51

4.86

ไมรับการ
ประเมิน

2.50

ไมรับการ
ประเมิน

3.13

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

สังคม 4.62

ปฐมวัย 4.58
อังกฤษ 4.17

วิทย 3.91

ปาน
กลาง

ดี

ประถม 4.86

จีน 4.82
ไทย 4.51

พละ 4.35
คอม 3.49

คณิต 3.17

ยุทธศาสตร 3.13
โท บริหาร 2.5
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ขอเสนอแนะเชิงคุณภาพ : องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
1.หลักสูตรภาษาจีน
จุดเดนและแนวทางเสริม
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

3.หลักสูตรการประถมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

4.หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-
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8.หลักสูตรภาษาไทย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. บัณฑิตมีเปอรเซ็นตสาํ เร็จการศึกษาสูง
- ผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถามนอย
2. บัณฑิตตอบแบบสอบถามมากกวาเกณฑ
9.หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ควรมีการติดตามบัณฑิตยังใกลชดิ หลายๆ 1. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีภาวะการมีงาน
ชองทางเพื่อรับทราบแนวทางการทํางานของ ทําอยูในระดับสูง
ศิษยเกาเพื่อพัฒนา หรือตองการพัฒนา
2. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ ไดงานทํามากและเปนที่
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต
10.หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ควรมีการกําหนดระบบและกลไกในการ
1. บัณฑิตมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู
- ควรเพิ่มการเสริมสรางบุคลิกภาพ ความ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบ เรียน และบูรณาการความรูเ ขากับการทํางาน เปนครูใหมากขึ้น สามารถปรับตัวใหเขากับ
TQF หรือกําหนดรายละเอียดในดานตางๆ
ไดดี
วัฒนธรรมองคกรใหมได
2. มีความประพฤติดีและมีคณ
ุ ลักษณะของ
จากประเด็นการประเมิน ที่สอดคลองกับ
สาขาวิชา เพื่อใหไดขอมูลมาปรับปรุงคุณภาพ ความเปนครูทดี่ ี
บัณฑิตในปตอไป
3. มีความสามารถในการทํางานเปนทีมไดดี
11.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ควรศึกษาสาเหตุและหาแนวทางการ
แกปญหาของบัณฑิตที่วางงานหลังสําเร็จ
การศึกษาไปแลว 1 ป

5.หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

6.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (TQF)
2. บัณฑิตสวนใหญ (รอยละ 91.67) มีงานทํา
ตรงตามสาขาที่เรียน
7.หลักสูตรพลศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- บัณฑิตที่ไดงานทําและไมตรงสายงานคิด
เปนรอยละ 63.33 ของบัณฑิตที่มีงานทํา
ทั้งหมด หลักสูตรควรมีระบบสงเสริมและ
เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาชั้นป
สุดทายใหสามารถเขาสูร ะบบงานตามสาขาที่
สําเร็จการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

12.หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- บัณฑิตมีความรักในสถาบัน ดังนั้นควร
สงเสริมกระบวนการกลุมของนักศึกษาเพื่อ
สรางแรงบันดาลใจและรวมชวยกันคิดชวยกัน
ทําดวยใจ

13.หลักสูตรยุทธศาสตรการพัฒนา
จุดเดนและแนวทางเสริม
- บทความตีพิมพของนักศึกษาสวนใหญไดลง
วารสารที่อยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 ดังนั้น
ควรมีการกําหนดเปนนโยบายใหนกั ศึกษานํา
บทความตีพิมพลงวารสารซึ่งอยูในฐานขอมูล
อยางนอย TCI กลุม 1

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา

ตัวชี้วัด 3.1
การรับนักศึกษา

2

3

3

3

3

2

2

3

4

3

3

3

ไมรับการ
ประเมิน

3

ระดับคุณภาพ

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

นอย

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

-

ปาน
กลาง

ไทย 4.00

วิทย 3.00 คณิต 3.00 อังกฤษ 3.00 สังคม 3.00

ปฐมวัย 2.00

คอม 3.00

พละ 2.00

ยุทธศาสตร 3.00
ประถม 3.00 ป.ครู 3.00 โท บริหาร 3.00

จีน 2.00

หนา | 12

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

ตัวชี้วัด 3.2
การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

3

3

3

3

4

2

2

3

4

3

3

3

3

3

ระดับคุณภาพ

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

นอย

นอย

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

สังคม 4.00

ไทย 4.00

ปฐมวัย 3.00 วิทย 3.00 คณิต 3.00 อังกฤษ 3.00

คอม 3.00

เอก บริหาร 3.00
ป.ครู 3.00
ยุทธศาสตร 3.00
ประถม 3.00
โท บริหาร 3.00

พละ 2.00 จีน 2.00
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

ตัวชี้วัด 3.3
ผลที่เกิดกับนักศึกษา

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

2

3

ระดับคุณภาพ

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

ปาน
กลาง

ไทย 4.00

ปฐมวัย 3.00 วิทย 3.00 คณิต 3.00 อังกฤษ 3.00 สังคม 3.00 พละ 3.00

จีน 3.00

คอม 3.00

ประถม 3.00 ป.ครู 3.00 โท บริหาร 3.00

ยุทธศาสตร 3.00

เอก บริหาร 2.00
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ขอเสนอแนะเชิงคุณภาพ : องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
1.หลักสูตรภาษาจีน
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
- มีกระบวนการในการพัฒนา
นักศึกษา ในการสงเสริมประกวด
แขงขันทางวิชาการ

8.หลักสูตรภาษาไทย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. ควรรวมกันพิจารณาถึงกระบวนการรับ
1. เกณฑการรับนักศึกษาสูง สังเกตจากเกรด
นักศึกษาทั้งดานปริมาณ และดานคุณภาพ
เฉลี่ยรวม 3.00
2. ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมโดยให
2. นักศึกษามีโอกาสไดทํางานวิจัยและเผยแพร
ครอบคลุมประเด็นปญหาของนักศึกษาแรกเขา
งานวิจัย
เพื่อใหนักศึกษาเรียนหลักสูตรนีไ้ ดอยางมีความสุข 3. มีโครงการพัฒนานักศึกษาจํานวนมาก
4. มีการออกคายเพื่อพัฒนาและบริการชุมชน
และรักษาอัตราการคงอยูของนักศึกษา
3. ควรกําหนดเปาหมายของการสงเสริมและการ ดังนั้น ควรสงเสริมใหนักศึกษาไดสรางสรรค
พัฒนาศักยภาพและการสงเสริมสรางทักษะการ ผลงานดานอื่น ๆ ตามความสามารถ เชน ลิเก
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหชัดเจน
ลําตัด หรืออื่นๆ
9.หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
- ควรปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา โดย
สามารถคัดเลือกนักศึกษาใหม ที่มคี วามพรอม
ทางดานวิชาการอยางแทจริง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ควรพัฒนาศาสตรการสอนภาษาไทยให
สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการกําหนดขอสอบที่ใชสมั ภาษณ
นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอใหชัดเจนเพื่อวัดผล
การเรียนรูกอนเขาศึกษาและจําแนกนักศึกษามี
สมรรถนะต่ํากวาเพื่อน และมีการสอนเพิ่มเติม
เพื่อใหนักศึกษาพรอมกอนเขาเรียนพรอมเพื่อน
2. มีตารางการใหคาํ ปรึกษาที่ชัดเจนและมีการ
ประเมินความพึงพอใจตอการใหคาํ ปรึกษาทั้ง
ทางดานวิชาการและดาน
3. มีกระบวนการและแผนการพัฒนานักศึกษา
ดานทักษะศตวรรษที่ 21ใหชัดเจน อาจจะมีการ
ทดสอบกอนเรียนหลังเรียน เพื่อวัดทักษะที่

จําเปนตอนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1-4 และจัดการ
อบรมเพื่อพัฒนาทักษะนั้นใหกับนักศึกษาแตละ
ชั้นปที่ตองมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่แตกตาง
กันไป
4. ควรวิเคราะหทักษะศตวรรษที่ 21 ให
เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทาง
การศึกษา (TQF) และกําหนดวิธีการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะตางๆใหชัดเจน
3.หลักสูตรการประถมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

4.หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ควรวิเคราะหและกําหนดสมรรถนะของ
นักศึกษาในแตละชั้นป เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม
สมรรถนะใหมีความโดดเดนชัดเจน
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10.หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. คณาจารยดูแลเอาใจใสนักศึกษาไดดี
- ควรวางเปาหมายการพัฒนานักศึกษา ในแตละ
2. มีระบบการใหคําปรึกษาที่หลากหลาย และ ชั้นปใหชัดเจน เพื่อใหไดคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตที่พึง
นักศึกษาสามารถเขาถึงไดงาย
ประสงคในศตวรรษที่ 21
3. มีการนําเทคโนโลยีระบบภูมสิ ารสนเทศมาใช
ในการดูแลนักศึกษา
11.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาดานทักษะการเรียนรู 1. ควรมีจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพรอม
ในศตวรรษที่ 21 ที่บรูณาการสูร ายวิชาเปน
เนื่องจากเปนนักศึกษาที่มีความหลากหลายใน
รูปธรรม
ทุกดาน โดยเนนดานคุณธรรม ความเปนครู และ
สัมพันธภาพในตัวนักศึกษาและอาจารย
2. หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา
2. ควรมีการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเปนไป
นักศึกษาที่สอดคลองกับคุณวุฒิตามกรอบ
ตามเกณฑ โดยควรแตงตั้งอาจารยประจํา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และ
หลักสูตรใหเปนอาจารยที่ปรึกษา
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

5.หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
- นักศึกษาของหลักสูตรไดรับการ
สงเสริมและสนับสนุนใหเขารวม
การแขงขันทางดานวิชาการใน
ระดับชาติและไดรับรางวัลระดับ
รองชนะเลิศ
6.การศึกษาปฐมวัย
จุดเดนและแนวทางเสริม
-
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3. ควรมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมในการให
คําปรึกษาในชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดมโี อกาส
พบปะกับอาจารย และสะทอนผลใหเปนปจจุบัน
4. ควรเนนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม/
จรรยาบรรณความเปนครู ในการเขาคายใหมาก
โดยใชเวลาในการพัฒนาอยางนอย 3 วัน
12.หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- หลักสูตรควรมีการสํารวจขอมูลผลการเรียนของ
1. ควรจัดใหมีการบริหารจัดการนักศึกษาให
นักศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาใชเปนแนวทาง
สามารถจบการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ในการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมและการ
กําหนด
พัฒนาสงเสริมนักศึกษาไดอยางตรงประเด็น
2. ควรจัดทําแผน กิจกรรมเพื่อการควบคุมการ
ใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธหรือการ
คนควาอิสระ
13.หลักสูตรยุทธศาสตรการพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ควรมี
- การสําเร็จการศึกษาของบัณฑิตสวนใหญไม
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานปฐมวัยใหกับ
เปนไปตามระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร (3
นักศึกษา
ป) ดังนั้น ควรเพิ่มระบบและกลไกการเสริมสราง
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ
ศักยภาพการทําวิทยานิพนธใหกับนักศึกษาตั้งแต
การสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ชั้นปที่ 1
ควรแยกประเด็นในการพัฒนาทักษะใหชัดเจน
โดยใหสอดคลองกับทักษะสําคัญ 3 กลุม คือ 1)
กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 2) กลุม
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 3) กลุม
ทักษะชีวิตและอาชีพ

7.พลศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ควรมีการประเมินระบบและกลไกการเตรียม
ความพรอมนักศึกษาเพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนในการปรับปรุงในการเตรียมความ
พรอมของนักศึกษาครั้งตอไป
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกนักศึกษา แมวาจะมีระบบกลไกที่
ชัดเจนแตยังไมพบกระบวนการการดําเนินงานใน
รูปธรรม

จุดเดนและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

องคประกอบที่ 4 อาจารย

ตัวชี้วัด 4.1
การบริหารและพัฒนา
อาจารย

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

4

ระดับคุณภาพ

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ยุทธศาสตร 4.00

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

วิทย 3.00 คณิต 3.00 อังกฤษ 3.00 สังคม 3.00 พละ 3.00

ปฐมวัย 2.00

จีน 2.00
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

ตัวชี้วัด 4.2
คุณภาพอาจารย

4.11

3.80

3.56

5

2.56

1.67

0.33

2.89

2.78

5.00

4.58

5

4.74

4.79

ระดับคุณภาพ

ดีมาก

ดี

ดี

ดีมาก

ปาน
กลาง

นอย

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

โท บริหาร 5.00

อังกฤษ 5.00

ประถม 5.00
ป.ครู 4.58

ยุทธศาสตร 4.79
เอก บริหาร 4.74

ปฐมวัย 4.11
วิทย 3.80

คณิต 3.56
คอม 2.89 ไทย 2.78

สังคม 2.56
พละ 1.67

หนา | 20

จีน 0.33

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

ตัวชี้วัด 4.3
ผลที่เกิดกับอาจารย

4

3

4

5

4

4

3

3

4

4

3

4

4

4

ระดับคุณภาพ

ดี

ปาน
กลาง

ดี

ดีมาก

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ดี

ดี

ดี

อังกฤษ 5.00

ปฐมวัย 4.00

คณิต 4.00

วิทย 3.00

สังคม 4.00

ไทย 4.00

พละ 4.00

จีน 3.00 คอม 3.00

ประถม 4.00

โท บริหาร 4.00
ยุทธศาสตร4.00
เอก บริหาร 4.00
ป.ครู 3.00
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ขอเสนอแนะเชิงคุณภาพ : องคประกอบที่ 4 อาจารย
1.หลักสูตรภาษาจีน
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
- อาจารยมีการตีพิมพผลงานวิจัยครบทุกคน

3.หลักสูตรการประถมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
- อาจารยในหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการ
และคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น ดังนั้น
ควรลดภาระงานของอาจารย เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย หรือจัดทําแผนการสงเสริม
อาจารยใหสามารถปฏิบัตติ ามแผนไดจริง

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการสงเสริมการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการใหทันสมัยตรงตามศาสตรการ
ประถมศึกษา
2. เรงพัฒนากระบวนการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการที่มีน้ําหนักเพิ่มขึ้น เชน TCI กลุม 1
2. ควรมีการพัฒนาอาจารยที่ตรงตามศาสตร
การประถมศึกษาใหเพิ่มขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง

10.หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. คณาจารยมีความรูที่หลากหลาย ครอบคลุม
ศาสตรหลายแขนงวิชาทางดานสังคมศึกษา
2. หลักสูตรมีแผนพัฒนาอาจารยรายบุคคล

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- อาจารยประจําหลักสูตรสวนใหญไมมีคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาชีพครู

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรสงเสริมใหอาจารยพัฒนา และเผยแพร
ผลงานทางวิชาการใหอยูในระดับสูงขึ้น
2. ควรมีมาตรการกํากับติดตาม แผนพัฒนา
อาจารย

11.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
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4.หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม

8.หลักสูตรภาษาไทย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. ควรมีแผนการพัฒนาอาจารยรายบุคคลและ 1. อาจารยประจําหลักสูตรไดตําแหนงทาง
แผนอัตรากําลังระยะยาว
วิชาการ ในปการศึกษา 2560 จํานวน 2 คน
2. ควรสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทาง
ดังนั้น ควรเปดรับอาจารยใหมที่มคี ุณวุฒิการ
วิชาการและกาวเขาสูตาํ แหนงทางวิชาการ
สอนภาษาไทยโดยตรง
9.หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
- ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล กํากับติดตาม - มีกระบวนการสงเสริมและพัฒนาการศึกษา
เพื่อใหเห็นผลการกาวหนาในการพัฒนาอาจารย ตอระดับปริญญาเอกและการสงผลงานทาง
วิชาการ
อยางเปนรูปธรรม

-

5.หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

1. ควรกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
และหามาตรการเรงรัดในการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งทางดานคุณวุฒิ
และการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการให
สูงขึ้น
2. ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรได
ผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ

1. ควรมีการจัดใหมีการนิเทศนักศึกษาใน
สถานศึกษาจริงอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
และมีการประชุมติดตามผลการนิเทศใหเปน
รูปธรรม
2. ควรจัดใหนักศึกษาที่ออกฝกประสบการณ
วิชาชีพไดจัดแสดงผลงานเชิงนิทรรศการ เพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร วมกัน
3. ควรมีการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรทุก
คนใหมีผลงานวิชาการและสงเสริมใหมีการทํา
วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการและผลลัพธ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรและ
สมรรถนะที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร
4. ควรมีการทบทวน วิเคราะหอัตรากําลังใน
ระยะยาวเพื่อใหมีความคงที่ของอัตรากําลังคง
อยูของอาจารย
12.หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- มีอาจารยประจําหลักสูตรครบถวน และ
- การตีพิมพเผยแพรผลงานของอาจารยควร
อาจารยมีคณ
ุ วุฒิตามเกณฑ ดังนั้นควรมีการ
เปนผลงานของตนเองมากขึ้นและการตีพิมพ
จัดทําแผนเพื่อความคุมผลงานของอาจารยใน ผลงานควรอยูในฐาน TCI
ระยะเวลา 3-5 ป
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรควรมีการกํากับติดตามการพัฒนา
ตนเองของอาจารยทุกทานที่กําหนดไวใน IDP
อยางตอเนื่อง เพื่อผลักดันและสงเสริม การ
พัฒนาศักยภาพการเขาสูตาํ แหนงทางวิชาการ
และวิจัยไดตามเปาหมายที่กําหนด
2. หลักสูตรควรมีประชุมพิจารณาเพื่อกําหนด
แนวทางในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมี

-

ความสอดคลองกับศาสตรของหลักสูตรและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
6.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จุดเดนและแนวทางเสริม
- อาจารยประจําหลักสูตรมีความเขมแข็ง มี
อัตราคงอยูของอาจารยสูง

7.หลักสูตรพลศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ควรมีการทําวิจัยใหตรงสาขา และตีพิมพ
เผยแพรในวารสารที่อยูในฐาน TCI 1, 2

13.หลักสูตรยุทธศาสตรการพัฒนา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตรควรมีการตีพิมพในระดับนานาชาติเพื่อ
รองรับมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
2558 ดังนั้น ควรมีการเพิ่มชองทางการสงเสริม
ใหอาจารยประจําหลักสูตรสามารถตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ เชน การ
สรางเครือขายทางวิชาการกับตางประเทศ

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรควรจัดแผนระยะยาวเพื่อพัฒนา
อาจารยใหมีคณ
ุ สมบัติทั้งเชิงปริมาณ เชน
จํานวนอาจารยที่จบปริญญาเอก จํานวน
อาจารยที่มตี ําแหนงทางวิชาการ และเชิง
คุณภาพ เชน สงเสริมประสบการณและความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยกําหนดชวงเวลาและมี
การติดตามประเมินผลอยางตอเนือ่ ง
2. ควรมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยรุน
ใหมเพิ่มคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ และผลงาน
วิชาการอยางเรงดวน
หนา | 24

ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน

ตัวชี้วัด 5.1
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร

2

3

3

2

3

3

2

3

3

3

3

2

2

4

ระดับคุณภาพ

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

นอย

ดี

ยุทธศาสตร 4.00

วิทย 3.00

ปฐมวัย 2.00

คณิต 3.00

สังคม 3.00 พละ 3.00

อังกฤษ 2.00

คอม 3.00

จีน 2.00

ไทย 3.00

ประถม 3.00 ป.ครู 3.00

โท บริหาร 2.00
เอก บริหาร 2.00
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

ตัวชี้วัด 5.2
การวางระบบผูส อน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

3

3

3

2

3

3

2

3

4

3

3

3

3

4

ระดับคุณภาพ

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

ปาน
กลาง

ดี

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ดี

ไทย 4.00

ปฐมวัย 3.00 วิทย 3.00 คณิต 3.00

สังคม 3.00

อังกฤษ 2.00

พละ 3.00

คอม 3.00

ยุทธศาสตร 4.00

โท บริหาร 3.00
ประถม 3.00 ป.ครู 3.00
เอก บริหาร 3.00

จีน 2.00
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

ตัวชี้วัด 5.3
การประเมินผูเรียน

3

3

3

2

3

3

2

3

4

2

3

3

3

3

ระดับคุณภาพ

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

ปาน
กลาง

ดี

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ไทย 4.00

ปฐมวัย 3.00

วิทย 3.00 คณิต 3.00

สังคม 3.00 พละ 3.00

อังกฤษ 2.00

โท บริหาร 3.00
ยุทธศาสตร 3.00
ป.ครู 3.00
เอก บริหาร 3.00

คอม 3.00

จีน 2.00

ประถม 2.00
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วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

ตัวชี้วัด 5.4
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
ระดับคุณภาพ

การศึกษาปฐมวัย

ตัวชี้วัด

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ปฐมวัย 5.00 วิทย 5.00 คณิต 5.00

อังกฤษ 5.00

สังคม 5.00

พละ 5.00

จีน 5.00

คอม 5.00

ไทย 5.00

ประถม 5.00

ยุทธศาสตร5.00
โท บริหาร 5.00
ป.ครู 5.00
เอก บริหาร 5.00
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ขอเสนอแนะเชิงคุณภาพ : องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
1.หลักสูตรภาษาจีน
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรวิเคราะหความสอดคลองของผลการ
เรียนรูจ าก มคอ. 2 สู มคอ. 3 และมคอ.5
2. ปรับปรุงกระบวนการทวนสอบสอดคลองกับ
มคอ. 2

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง

9.หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

10.หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรนํา Curriculum Mapping มาเปน
ตัวกําหนดในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
และประเมินผลการเรียนรู
2. ควรมีการตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู
ใหสอดคลองกับ Curriculum Mapping
3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ควรสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรูทั้ง 6 ดาน
4. ควรมีการกําหนดรายวิชาที่ชัดเจนรวมทั้งสิ่ง
ที่ตองการบูรณาการตลอดจนการประเมินผล
การบูรณาการทางดานการวิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรควรมีการจัดกระบวนการตรวจสอบ
ผลการเรียนรูของนักศึกษาใหชัดเจน
2. ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงหลักสูตร
ใหมีความทันสมัยในแตละรายวิชา ในดาน
วัตถุประสงค เนื้อหา วิธีการจัดการเรียนรูหรือ
การวัดผลประเมินผล
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
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3.หลักสูตรการประถมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

8.หลักสูตรภาษาไทย
จุดเดนและแนวทางเสริม
1. มีการบูรณาการงานวิจัยกับรายวิชา
2. มีการปรับหลักสูตรใหมีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึ้นปรับหลักสูตรครั้งตอไปควรพัฒนาดานการสอน
ภาษาไทย

-

4.หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

5.คอมพิวเตอรศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

-

-
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1. ควรเพิ่มกระบวนการการเรียนรูที่ทันสมัย
และสอดคลองกับยุคสมัย
2. ควรมีระบบความรวมมือกับสถานศึกษา
เครือขายในการวิเคราะห และปรับปรุง
หลักสูตรใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
11.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรนําสารสนเทศจากการสรุปผลรายวิชาที่
1. ควรมีการจัดอาจารยประจําหลักสูตรใหมี
เปดสอนไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงเนื้อหา
ภาระงานสอนและนิเทศ และเปนที่ปรึกษา
สาระวิชาใหมคี วามทันสมัยตามความกาวหนา
ประจํากลุมเรียน
2. ควรมีการสรางความเขาใจรวมกันกับอาจารย
ของสาขาวิชา
2. ควรจัดทําระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผูสอนในการพัฒนาผลการเรียน โดยกําหนด
คุณสมบัติของอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตรและ
สัดสวน เกณฑการใหคะแนนใหสอดคลองกับ
อาจารยประจําหลักสูตร เพื่อเตรียมความพรอม
เกณฑการประเมินในระดับบัณฑิตศึกษา
ในการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
3. ควรมีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ใน
มาตรฐานหลักสูตรป 2558
หลายรูปแบบทั้งจากผูทรงคุณวุฒแิ ละการ
ประเมินจากการสัมภาษณนักศึกษา
12.หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. มีการพิจารณากําหนดผูส อนจากตารางความ
- การกํากับ ประเมินการเรียนการสอนและการ
เชี่ยวชาญของอาจารยทุกทาน และมีการกํากับ
ทวนสอบใหครอบคลุมทั้ง ELO ระดับรายวิชา
ติดตาม มคอ.3 - 5
และระดับหลักสูตร
2. ควรมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการ
กํากับติดตามการจัดทําแผนการเรียนรู การ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิและการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษา
ใหมีความสอดคลองกับที่กําหนดไวใน มคอ.2
มากยิ่งขึ้น
6.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

7.หลักสูตรพลศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. สาระรายวิชาในหลักสูตรควรแสดงใหเห็นถึง
ความทันสมัย และทันตอความกาวหนาใน
ศาสตร
2. กระบวนการทวนสอบ ควรใหสอดคลองกับ
มคอ.2 (หมวด 5)

13.หลักสูตรยุทธศาสตรการพัฒนา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- การประเมินการเรียนการสอนและการ
ประเมินผูเรียนควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ดังนั้น ควรมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการประเมินการเรียนการสอนและการ
ประเมินผูเรียน

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-
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ตัวชี้วัด

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตัวชี้วัด 6.1
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

ระดับคุณภาพ

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

นอย

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

ปาน
กลาง

วิทย 3.00

ปฐมวัย 2.00

คณิต 3.00

อังกฤษ 3.00

สังคม 3.00

คอม 3.00 ไทย 3.00 ประถม 3.00 ป.ครู 3.00

พละ 3.00

โท บริหาร 3.00
ยุทธศาสตร 3.00
เอก บริหาร 3.00

จีน 2.00
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ขอเสนอแนะเชิงคุณภาพ : องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1.หลักสูตรภาษาจีน
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรทั่วไป
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

3.หลักสูตรการประถมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

8.ภาษาไทย
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
- ควรมีการประเมินกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่ง - ไดรับงบประมาณใหจัดทําหองปฏิบัติเฉพาะ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการนําไปใช
สาขาวิชาภาษาไทยในปการศึกษา 2561
ประโยชน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. จัดหาวัสดุอุปกรณใหเพียงพอกับความ
ตองการของนักศึกษา
2. แสวงหาแนวทางในการใชทรัพยากรรวมกับ
คณะวิทยาศาสตร

10.หลักสูตรสังคมศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. หลักสูตรควรทําการประเมินรายการสิ่ง
สนับสนุนในเชิงคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนา
2. อธิบายวิธีการจัดหา ประเมินความพึงพอใจ
การใชสิ่งสนับสนุน
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรมีการวางระบบการจัดหาสิง่ สนับสนุน
การเรียนรูโดยเนนการมีสวนรวมของ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาอยางชัดเจน
2. จัดทําขอมูลจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่
เพียงพอเหมาะสม จําแนกตามประเภทอยาง
ชัดเจน
3. กําหนดขอบเขตของการจัดสิ่งสนับสนุนในแต
ละป เชน สภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความ
สะดวกเพื่อการเรียนรู การบริการคอมพิวเตอร

9.หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
-

วารสารสิ่งพิมพ สื่อการเรียนการสอนทางไกล
เปนตน
4.หลักสูตรคณิตศาสตร
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

5.หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

6.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ควรสํารวจความตองการการใชทรัพยากรตาง
ๆ กับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนา
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7.หลักสูตรพลศึกษา
จุดเดนและแนวทางเสริม
-

11.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- ควรรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะห ให
- ควรพัฒนากระตุนเตือน ติดตามจาก
สามารถระบุถึงความพอเพียงและเหมาะสมของ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะ ในการแกปญหา และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จัดหารสิ่งสนับสนุนใหสอดคลองกับจํานวนและ
ความเหมาะสมใหนักศึกษา
12.หลักสูตรบริหารการศึกษา (ป.โท) และ (ป.เอก)
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
- หลักสูตรควรมีการทบทวนและปรับปรุง
- ควรจัดทําแผนการสงเสริมสนับสนุนการ
กระบวนการในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูให
เรียนรูที่บรู ณาการระหวางสาขาวิชา คณะครุ
เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
ศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัย
สอนใหเกิดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม
13.หลักสูตรยุทธศาสตรการพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
จุดเดนและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง
1. ควรเนนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท ี่เอื้อ
- นักศึกษามีการใชสิ่งสนับสนุนประเภทสื่อ
ประโยชนตอการเรียนรูของนักศึกษามากกวา
สารสนเทศคอนขางนอย ดังนั้น ควรมีการเพิ่ม
ครุภณ
ั ฑ
ชองทางการเขาถึงสื่อสารสนเทศโดยการ
2. ควรมีกระบวนการปรับปรุงตามผลการ
นําเสนอสื่อสารสนเทศในระบบออนไลน
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตนเองใหมีศักยภาพทีส่ ูงขึ้นและสามารถพัฒนา
ตนเองใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
หลักสูตร
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การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตรทั่วไป

คณิตศาสตร

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษา

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย

การประถมศึกษา

ป.วิชาชีพครู

ป.โท บริหาร
การศึกษา

ป.เอก บริหาร
การศึกษา

ป.เอก ยุทธศาสตรฯ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ผลการประเมิน
ภาพรวม

3.24

3.38

3.39

3.45

3.51

3.19

2.65

3.27

3.82

3.57

3.41

3.39

3.27

3.74

ระดับคุณภาพ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ปาน
กลาง

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ปฐมวัย 3.24

วิทย 3.38

คณิต 3.39

อังกฤษ 3.45

ไทย 3.82

สังคม 3.51
คอม 3.27

พละ 3.19

ประถม 3.57

ป.ครู 3.41

โท บริหาร 3.39

ยุทธศาสตร 3.74
เอก บริหาร 3.27

จีน 2.65
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