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07 
แนวทางการเขยีนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีนและ 

องค์ประกอบ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสตูรในคณะครุศาสตร ์  

ชื่อตัวบ่งชี้ ชื่อหลักสูตร (คะแนน) 
ประถมศึกษา หน้า ภาษาไทย หน้า   

องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 
 5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชา 

4 คะแนน 2 -  -  

 5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ 

4 คะแนน 
 

8 -  -  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
 5.2.1 การก าหนดผู้สอน 3 คะแนน 11 -    
 5.2.2 การก ากับ ติดตามและตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

3 คะแนน 14 -    

 5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ ทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4 คะแนน 18 -    

5.3 การประเมินผู้เรียน  
  5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

3 คะแนน 
 

27 -  -  

  5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

4 คะแนน 
 

31 -  -  

  5.3.3 การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

4 คะแนน 
 

33 -  -  

 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - - 4 คะแนน 37   

 

เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
ในวันพุธ ที่  25 ตลุาคม  2560  ห้องประชุมอาเซยีน  ชั้น 9 อาคาร 14 
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หลักสูตรประถมศึกษา   
 
องค์ประกอบท่ี  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลสาระของรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1  
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

5.1.1 การ
ออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชา
ในหลักสูตร 
 
 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตรดังนี้ 
ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย  โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
การประถมศึกษา (5ปี) เริ่มเปิดหลักสูตรในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2555 และมีการปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. 2559  
เป็นไปตามระบบและกลไกของทางมหาวิทยาลัยและจึง
ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรนี้เมื่อวันที่ 20 มกราคม 
พ.ศ.2560 จาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร มีการด าเนินการ 
ดังนี้ 
1. ก าหนดแผนจัดท าหลักสูตรปรับปรุง  
2. ประเมินหลักสูตร 
3.ด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
4.คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
5.ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะฯ 
6.สภาวิชาการพิจารณา 
7.จัดท ารูปเล่มหลักสูตร 
8.สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
9. เสนอต่อสกอ.และครุสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
10. รอการอนุมัติจากครุสภา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คศ.ปถ.5.1.1-1 
รายงานการประชุม 
คศ.ปถ.5.1.1-2 
หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 
 (5 ปี)ประทับตรา
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ
ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 
 
 



3 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
มีการประชุมเพ่ือก าหนดแผนจัดท าหลักสูตรก่อนถึงรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร ทบทวนสาระรายวิชาในหลักสูตร 
ให้มีความทันสมัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา
การประถมศึกษา 2559 
2. มีการจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้อง
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 27 กุมภาพันธ์ 2559 
โดยมี กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ วชิชุวรนันท์ ประจ าสาขา 
2. อาจารย์ปาริชาต เตชะ ประจ าสาขา 
3. อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี ประจ าสาขา 
4. อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช ประจ าสาขา 
5. อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ ประจ าสาขา 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง ผู้ทรงคุณวุฒิการ
ประถมศึกษา 
7. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพล
ศึกษา  
8. รองศาสตราจารย์บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาษาอังกฤษ 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณิตศาสตร์  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดนตรี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระชัย โกศิยะกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิจัยและวัดผลประเมินผล 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล 
ผู้ทรงคุณวุฒิสุขศึกษา 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 
ผู้ทรงคุณวุฒินาฏศิลป์ 
14. ดร.สามารถ กมขุนทด ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

15. ดร.มีชัย พลทองมาก ผู้ใช้บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
16. ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิวิทยาศาสตร์ 
17. อาจารย์ยอกชาย สายกลิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิการงาน
อาชีพ 
18. อาจารย์ณัฏฐณิชา บัวคลี่ ผู้ทรงคุณวุฒิศิลปะ 
19. อาจารย์ชูวิทย์ ไชยเบ้า ผู้ทรงคุณวุฒิสังคมศึกษา 
20. อาจารย์นันทิพัฒน์ เพ็งแดง ผู้ทรงคุณวุฒิภาษาไทย 
21. อาจารย์ศรินญา หวาจ้อย ผู้ทรงคุณวุฒิคอมพิวเตอร์ 
กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
-รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามค าวิพากษ์ของกรรมการดังนี้ 
ประธานน าเสนอร่างหลักสูตรประกอบการวิพากษ์ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อปริญญา
และสาขาวิชา จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
รูปแบบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลกระทบ  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเห็นชอบ 
2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ประกอบด้วย ปรัชญาและ
ความส าคัญ วัตถุประสงค์ แผนพัฒนาปรับปรุง 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ให้
เพ่ิมเติมทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดข้ันสูงและการ
น าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี สอดแทรกความมี
จิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในสังคมและยอมรับการเป็น
ประชาธิปไตย  การเตรียมความพร้อมของตนเองเพ่ือ
การแข่งขันในอนาคต ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  เห็นชอบ 
4. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  ควรมี
การก าหนดวิชาเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะและเลือกเสรี ให้
สอดคล้องกับข้อก าหนดของหลักสูตรตามมาตรฐานของ
สกอ. 

ประธานการประชุมน าเสนอรายละเอียดของ
หมวดการศึกษาท่ัวไปว่ามีกระบวนการด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรซึ่งด าเนินการเสร็จสิ้น
ก่อนการวิพากษ์ในกลุ่มวิชาเฉพาะและกลุ่มวิชาเลือกเสรี 
ส าหรับการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพครูได้
ด าเนินการโดยคณะครุศาสตร์ ซึ่งต้องใช้ร่วมกันทั้งหมด
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา ซึ่งคณะได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วเช่นกัน จึงแจ้งให้คณะกรรมการ
วิพากษ์ทราบ 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เห็นชอบ 
 การพิจารณาของหน่วยกิตของกลุ่มวิชาเฉพาะ
ทั้งสิ้น 127 หน่วยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี 6หน่วยกิต 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ เห็นชอบ 
 การพิจารณาชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน
กลุ่มวิชาเฉพาะและเลือกเสรี 
 ผลการประชุม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบภายในสาขา จัดท า
หลักสูตร ให้มีปัจจัยเกื้อหนุนการจัดการเรียนการอน 
ตามข้อเสนอให้เพ่ิมเติมสาระรายวิชาและกิจกรรมใน
ด้านการเน้นทักษะการสอนที่ เน้นปฏิบัติจริงลงใน
รายวิชาผลการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระและค าอธิบายรายวิชา และจ านวนหน่วยกิจ
มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา12 รายวิชาดังนี้ 
   -การอ่านและการเขียนภาษาไทยส าหรับครู
ประถมศึกษา 
   -วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา 
   -ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 



6 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

   -การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
   -คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับครูประถมศึกษา 
   -พีชคณิตและเรขาคณิตส าหรับครูประถมศึกษา 
   -วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครูประถมศึกษา 
   -วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครูประถมศึกษา 
   -สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครู
ประถมศึกษา 
   -ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
   -เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา 
   -โลกอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา 
3. คระกรรมการหลักสูตรด าเนินการจัดท าหลักสูตร 
4.คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
ชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เนื้อหาของของหลักสูตร 
หลังจากท่ีเพ่ิมเติมทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามค า
วิพากษ์ของคณะกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมในยุคปัจจุบัน 
5.ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2559 มี 
6.บันทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อให้สภาวิชาการพิจารณา
หลักสูตรผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 
7.การจัดท าเล่มหลักสูตร 
8.บันทึกเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ตารางที่ 5.1.1 

มคอ.2 
เดิม 

ปัจจุบัน 
ปีการศึกษา 

2559 

คุณวุฒิ-วิชาเอก 
 

นายวชิระ  
วิชชุวรนันท์ 

นายวชิระ  
วิชชุวรนันท์ 

Ph.D. (Education) Sardar Patel  University   
ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นางสาว
ปาริชาต  เตชะ 

นางสาว
ปาริชาต  เตชะ 

ศษ.ม. (การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวยุพิน  
พิลึก 

นายยุทธนา  
พันธ์มี 

กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป(คอมพิวเตอร์ธุรกจิ)สถาบันราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

นางสุมาลี  วิทย
รัตน์ 

นางสาวศิริ
โสภา  แสนบุญ
เวช 

Msc. Mass Communication, Bangalore  University 
ศศ.บ. (การประถมศกึษา)มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายยุทธนา 
พันธ์มี 

นายบุญลอ้ม 
ด้วงวิเศษ 

ค.บ. (การศึกษาพเิศษ) มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบลูสงคราม 
กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลันศรนีครินทรวิโรฒ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

9.หลักสูตรฉบับปรับปรุงผ่านการ พิจารณาจาก สกอพิ
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่20มกราคม พ.ศ.2560 จาก 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 
10.หลักสูตรการะประถมศึกษา(ปรับปรุง) 2559 อยู่ใน
กระบวนการรอ อนุมัติจากครุสภา 
------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผล
การประเมิน 
จากกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรพบว่า 
 
1.ในการก าหนดแผนจัดท าหลักสูตรปรับปรุง ได้วางแผน
ระยะเวลาในการจัดท าหลักสูตร แต่ไม่สามารถท าได้ตาม
เป้าหมายระยะเวลา ในการวิพากษ์หลักสุตรเนื่องจากมี
กรรมการ บางท่านไม่สามารถมาประชุมวิพากษ์หลักได้
ตามวันเวลาดังกล่าว เนื่องจากติดภาระกิจ  
2. การประเมินหลักสูตร 
3.ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 
4.คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
5.ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะฯ มีความ
ล่าช้า 
6.สภาวิชาการพิจารณา มีความล่าช้า 
7.การจัดท ารูปเล่มหลักสูตร มีความลช่าช้าเนื่องจาก
หลักสูตรต้องแก้ไขในส่วนของรายวิชาครูบังคับ ซึ่งต้อง
รอกระบวนการประชุมจากคณะกรรมการคณะก่อน 
8.สภามหาวิทยาลัยพิจารณามีความล่าช้า 
9. เสนอต่อสกอพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทาง สกอ. 
ส่งผู้ตรวจสอบหลักสุตรของสกอ. มาชี้แจงเรื่อง
โครงสร้างหลักสูตรและมีการปรับโครงสร้างหลักสูตร 
และมีการปรับแก้อีกครั้งก่อนส่ง อนุมัติที่สกอ. 
10. รอการอนุมัติจากครุสภา มีความล่าช้าในการอนุมัติ
หลักสูตร 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

---------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มีรายวิชา สาระรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง 2559 ที่
ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ทันสมัย ที่สอดคล้อง
กับวิชาชีพครูและมาตรฐานการเรียนรู้ 11 มาตรฐาน 

5.1.2การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้นๆ 
ตัวบ่งชี้ 
5.1.2 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2การปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตร์ 
การประถมศึกษา 
(5 ปี) ปรับสาระ
วิชา(ในเล่มใน
หลักสูตร 
ภาคผนวก ก. 
ค าอธิบายรายวิชา 
ควรแก้ไขปรับปรุง
ตามที่เสนอแนะ
ไป)  ให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์นั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ วิเคราะห์ แนวโน้ม
และทิ ศทา งการ เปลี่ ย นแปลง  ทา งกา ร
ประถมศึกษาในอนาคต 

2. หลั กสู ตร  ประชุ มและปรั บปรุ ง ร ายวิ ช า 
ค าอธิบายรายวิชา ในปีการศึกษา 2559 

3. ปรับปรุง มคอ.3ก่อนสอนให้มีความทันสมัย 
4. ประมินการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 
5. ทบทวนกระบวนการด าเนินงาน 

-------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ 
1.อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนความทันสมัย
ของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก วิเคราะห์ แนวโน้มและ
ทิศทางการเปลี่ยนแปลง ทางการประถมศึกษาใน
อนาคต 
2. หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ร่วมกัน
ออกแบบ สาระรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ โดย
มีการสอดแทรกทักษะที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 ไปใน
รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกันเพื่อ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง มคอ.2 และ มคอ.3 
3. ประชุมเพ่ือแจ้งให้ผู้รับผิดชอบในรายวิชาแต่ละท่าน 
จัดท า มคอ.3 ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
จัดการเรียนการสอนให้สอดแทรกทักษะในศตวรรษที่ 
21 ส่งก่อนด าเนินการสอนจริงเพ่ือให้หลักสูตรตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------- 
คศ.ปถ.5.1.2-1 
รายงานการประชุม 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. น าผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การ
ประเมินความพึงพอในที่มีต่อรายวิชาและผู้สอน หรือ
การประเมินผลการเรียนส าหรับผู้เรียน (มคอ.5) มา
ทบทวนเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
นั้น   โดยทบทวนความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การ
เรียนรู้ แผนการสอนและการประเมินผล จากผลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 จัดท าแนวทาง
การปรับปรุงสาระรายวิชาเพ่ิมเติมและการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษาต่อไป โดยน าผลที่ได้จากการประเมินผล
การด าเนินงานในข้อที่ 3 และ ข้อเสนอแนะที่ได้การจาก
ประเมินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มาสังเคราะห์ 
5. ทบทวนกระบวนการด าเนินงานกลไกในการปรับปรุง
สาระวิชาในหลักสูตรที่ได้ด าเนินการในปีการศึกษา 
2559 และน าผลการประเมินการะบวนการ  มาปรับปรุง
กระบวนการ และจัดท าแผนและด าเนินการตามแนว
ทางการปรับปรุงสาระรายวิชาและการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เปิดในปีการศึกษาต่อไป และเก็บเป็นข้อมูล 
เพ่ือใช้ในพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบการ
ปรับปรุงในรอบถัดไป 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผล
การประเมิน 
-หลักสูตรได้มีน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนา
และปรับปรุ งกระบวนการก าหนดผู้ สอนในภาค
การศึกษาต่อไป ดังนี้ 
   จากการปรับปรุง ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ 3  และ มคอ 4 ปี พ.ศ.2559)และ
การเรียนการสอน โดยให้ประธานหลักสูตรกับกับ
ติดตามและ จัดตารางนิเทศการสอนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนที่เขียนไว้ใน 
มคอ.3 ปี 2560  
-หลักสุตรได้ประชุมทบทวน ผลการจัดการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและความพึงพอใจ และได้อ่านการแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาพบว่า มีบางรายวิชา
จัดล าดับการสอนแก่นักศึกษา ไม่เป็นไปตามหลักสูตร  

 

  หลักสูตรมีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-ทางหลักสูตรมอบหมายให้ประธานโปรแกรมวิชาเป็นผู้
แจ้งข้อเสนอแนะที่ได้ จากทางหลักสูตร แก่อาจารย์
ผู้สอนในรายวิชานั้นเพื่อที่จะปรับปรุงต่อไปในปี
การศึกษา 2560 

 

Do: จัดประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเพื่อ
ตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอนใน มคอ3.
และมคอ4. ให้มีความทันสมยัและมีเนื้อหา 
กิจกรรมการวัดการประเมินผล ที่เหมาะสมต่อ

Plan: ก าหนดให้ ผู้สอนน าส่ง มคอ. 3 และ  

มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 

Check: 1 ก าหนดให้นักศึกษามีการประเมินการ
เรียนการสอนทุกรายวิชา 

     2.สรุปผลการประเมินแจ้งอาจารย์ผูส้อน และ

Act: น า มอค.3 และ มอค.4 ที่ผ่านการปรบัปรุงแล้ว
ไปเผยแพร่บนเว็บไซต์เพือ่ใช้ประกอบจดัการเรียนการ
สอนตอ่ไป 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
5.2.1  
 0 
 1 
 2 
   3 
  4 
5 
 

5.2.1การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน การ
สอน 
 
 
 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอน
ดังนี้ 
1.หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา ประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานก าหนดผู้สอนและคุณสมบัติผู้สอนให้
เหมาะสมกับรายวิชา 
2.หลักสูตรด าเนินการจัดส่งภาระงานสอนไปยังคณะ 
เพ่ือจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา 
3.หลักสูตรมีการก าหนดวันและเวลาให้อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาส่ง มคอ.3/มคอ.5 ตามเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมทบทวนผลงาน
ด าเนินงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
5.น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับแก้ไขในปี
การศึกษาถัดไป 
------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ  
1.หลักสูตรประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เพ่ือวางแผนการด าเนินงานก าหนดผู้สอนและ
คุณสมบัติผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา แต่ละวิชา 
ให้มีคุณสมบัติ  ด้านเนื้อหาวิชา เชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับรายวิชาโดยก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีผลการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่า 3.5จาก 5.0 และ
ไม่ควรสอนเกิน 3 รายวิชาใน 1 ภาคการศึกษา หาก
เป็นรายวิชาเดียวกันแต่มีผู้สอนหลายท่าน ให้ผู้สอน
ใช้  มคอ.3 ร่วมกันมีการจัดการประชุมร่วมกันก่อน
การเปิดภาคเรียน โดยก าหนดแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้  สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและในแต่ละรายวิชาให้มีการบูรณา
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ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 
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การทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยพิจารณา
รายวิชาให้ตรงกับคุณวุฒิของผู้สอน 
ดังตารางที่ 5.1.1 
(เอกสารหลักฐาน ใน ตาราง 1.1-1 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  หมวด 1) 
 (ภาคผนวก ตาราง 5.2.2  ตาราง แสดงผู้สอนที่มี
ความเหมาะสมตรงตามความเชี่ยวชาญในรายวิชา) 
 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
 

รายวิชาที่ได้รบัมอบหมาย 

1. ผศ.ดร วชิระ 
วิชชุวรนันท ์

1263901 การประถมศึกษา  
1261201 วจิยัทางการประถมศึกษา 
1005001 ประมวลสาระวชิาชีพครู 

2. นางสาว
ปาริชาต เตชะ 

1022001 การออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร 
1022002 การจดัการเรียนรู ้
1012002 การจดัค่ายวชิาการ 
1263102 การจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาการคิด 

3. นางสาวศิริ
โสภา แสนบุญ
เวช 

1264309 การเรียนภาษาองักฤษโดยใช้
โครงงานส าหรับครูประถมศกึษา 
1261202 กระบวนการจดัประสบการณ์การ
เรียนรูว้ิชาภาษาอังกฤษส าหรับครู
ประถมศกึษา 
1264306 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษส าหรบัครู
ประถมศกึษา 
1263301 การพูดส่ือสารภาษาองักฤษส าหรบั
ครูประถมศึกษา 
1264106 การจดัท าหนงัสอืส าหรบัเด็ก
ประถมศกึษา 

4. นายยุทธนา 
พันธ์ม ี

1264206 การจดัการรายวชิาดว้ยส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส ์
1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 
1005001 ประมวลสาระวชิาชีพครู 
1264210 การออกแบบเวบ็ไซด์เพ่ือการเรยีน
การสอน 
1261801 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู
ประถมศกึษา 
1264104 สัมมนาการประถมศกึษา 
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5. นายบุญล้อม 
ด้วงวิเศษ 

1022001 การออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร 
1022002 การจดัการเรียนรู ้
1083001การศึกษาแบบเรยีนรวม 
1263102 การจดัการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาการคิด 
 

2. หลักสูตรด าเนินการจัดส่งภาระงานสอนไปยัง
คณะ เ พ่ือจัดท าตารางเรียนส าหรับนักศึกษา 
3.หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาส่ง มคอ.3 ก่อนการเปิดภาคเรียน ภายใน 
30 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา น า มคอ.3,4 ขึ้นใน
เว็บไซด์โปรแกรมวิชาฯ และหลังจากการสอบปลาย
ภาค มีการน า มคอ.5 ขึ้นบนเว็บไซด์โปรแกรมวิชาฯ 
ภายใน 60วัน หลังจากการสอบปลายภาคของ
นักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลงาน
ด าเนินงาน การสอนของแต่ละรายวิชา เมื่อสิ้นปี
การศึกษา โดยทบทวนจาก มคอ.5 ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา และจากการแสดงความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีในใบประเมินความพึงพอใจ และจาก
การสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษาในรายวิชา 
5.น าผลการทบทวนการด าเนินงานการวางระบบ
ผู้สอน มาพัฒนาและปรับแก้ไขในปีการศึกษาถัดไป 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
        หลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนกระบวนการ
การก าหนดผู้สอน จากการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  พบว่า 
-  อาจารย์ทุ กท่ านมี คุณสมบั ติ สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์แต่ละรายวิชา 
- จากการด าเนินงานประจ าการศึกษา 2559  พบว่า 
ผู้สอนทุกท่านมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดมี
ผลการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ พอใจ 
 
 

คศ.ปถ.5.2.1 -1
รายงานการประชุม  
คศ.ปถ.5.2.1 -2
รายงานการประชุม  
คศ.ปถ.5.2.1 -3 
รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ปีการศึกษา
2559 
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  ค่า เฉลี่ ย  4 .19มีบางท่านมีรายวิชาที่ ต้องการ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้านสอน และอาจารย์
บางท่านมีภาระงานสอนมากกว่า 3 รายวิชา จึงจัด
ให้มีการพิจารณาคัดสรร อาจารย์พิเศษที่มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามเนื้อหาวิชา มาสอนในรายวิชาดังนี้ 

 ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา โดยอาจารย์
ณัฐฌิชา บัวคลี่  

 นาฏศิลป์ส าหรับครูประถมศึกษาโดย ผศ.
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา 

 การแปลส าหรับครูประถมศึกษา โดย
อาจารย์วารุณีวงษ์ศิลป์ 

 การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย อาจารย์
ยอดชาย สายกลิ่น 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
       จากการประชุมและผลการประเมินการเรียนรู้
และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา ต่อ
หลักสูตร ทั้ งการประเมินออนไลน์และการสุ่ม
สัมภาษณ์นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของ
อาจารย์แต่ละท่านในแต่ละรายวิชา พบว่าคุณสมบัติ
ในการคัดเลือกอาจารย์ในแต่ละรายวิชามีความ
เหมาะสมดี  ผู้ สอนเป็นผู้ เชี่ ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  
 

ตัวบ่งชี้ 
5.2.2 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

5.2.2 การก ากับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียน
การสอน 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้    

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวาง
แผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ).3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอน ได้จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 
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ทุกรายวิชา โดยผู้สอนต้องมีจัดท าแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21   

2. อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา
ทุกรายวิชา 

3. หลักสูตรมีการตรวจสอบความสอด -คล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
ของหลักสูตรทุกรายวิชา  

4. เมื่อเปิดภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอน ท า
การชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ทุกรายวิชา ให้กับนักศึกษาทราบ และให้
อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้  

5. อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินกระบวนการ 
ตามแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุก
รายวิชา 

   

  6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประชุม 
ทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน  น าผลการทบทวนการด าเนินงานมา
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 -4) 

 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ  
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวาง
แผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ).3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอน ได้จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ทุกรายวิชา โดยผู้สอนต้องมีจัดท าแผนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21   

คศ.ปถ.5.2.2-1 
รายงานการประชุม 
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2.อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาทุก
รายวิชา 
3.หลักสูตรมีการตรวจสอบความสอด -คล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) กับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) 
ของหลักสูตรทุกรายวิชา  
4.เมื่อเปิดภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอน ท าการ
ชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ทุกรายวิชา ให้กับนักศึกษาทราบ และให้
อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้  
5.อาจารย์ผู้สอนมีการประเมินกระบวนการ ตาม
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา 
6.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ประชุมทบทวนผล
การด าเนินงานตามกระบวนการการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 -4) 
          ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการ
ก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา โดยมีจ านวน
รายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งสิ้น  36 รายวิชา  108 หน่วย
กิต  ทุกรายวิชาได้มีการจัดท าตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (Curriculum Mapping) และ ในปีการศึกษา 
2559 มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
       ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการ
ประชุมทบทวนกระบวนการการประเมินระบบและ
กลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน พบว่ามีจ านวนรายวิชาทั้งสิ้น 
36 รายวิชา  และได้มีการจัดท าแผนการเรียนรู้
เรียบร้อย ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum 
Mapping) และจัดท าแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมเติม
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษไปในบางรายวิชาที่
สอดคล้องกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมนี้
มหาวิทยาลัยยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์
เพ่ิมเติมในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
เช่น Active Learning / Project Based  Learning 
เป็นต้น ท าให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน จากการที่ได้รับการอบรม
พัฒนาตนแองเพ่ิมเติมระหว่างภาคการศึกษา 

คศ.ปถ.5.2.2-2 
รายงานการประชุม 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน 
หลักสูตรได้ด าเนินการ ดังนี้  
-ก าหนดให้ทุกรายวิชาเฉพาะของหลักสูตรเพ่ิมเติม
การจัดการเรียนการสอน ทักษะในศตวรรษที่ 21
ด้าน Life skill and Career Skill และเพ่ิมเติมการ
พูดสื่อสารภาษาอังกฤษ เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ
โดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับครูประถมศึกษา  การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
-จากการสอดแทรกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ในกระบวนการเรียนการสอน ท าให้นักศึกษาคุ้ยเคย
การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและสามารถเป็น
ตัวแทนของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา นางสาว
พัชรพร ราบรื่นกิจ สอบสัมภาษณ์และได้เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยฯไปเรียนภาษาอังกฤษในประเทศ
มาเลเซีย 

 

ตัวบ่งชี้ 
5.2.3 
 0 
 1 
 2 
3 
 4 
 5 

5.2.3 การจัดการ
เรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่
มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การ
บริการวิชาการทาง
สังคม และการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีการประชุมวางแผนการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจ คือด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการและสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
2. หลักสูตรก าหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ  
3. อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) ที่ระบุการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
พันธกิจด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.หลักสูตรด าเนินการที่บูรณาการเรียนการสอนกับ
พันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยทาง
หลักสูตรจะมีโครงการ/กิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีนักศึกษาร่วมด าเนินการ 
5. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณา
การการเรียนการสอนกับพันธกิจ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวน
ผลการด าเนินงานตามกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง 
----------------------------------------------------------- 
หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ  
 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร มีการประชุมวางแผนการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจ คือด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการและสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม กับโครงการและกิจกรรมของทาง
คณะและโปรแกรมวิชาฯ  
2. หลักสูตรก าหนดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจตามที่ได้
ประชุมดังนี้ รายวิชาการจัดค่ายวิชาการสอดคล้อง
กับโครงการประถมศึกษาอาสาพัฒนาและกิจกรรม
บริการวิชาการในวันเด็กแห่ง(ร่วมกับคณะ) / 
ร า ย วิ ช า ด น ต รี แ ล ะ ก า ร ขั บ ร้ อ ง ส า ห รั บ ค รู
ประถมศึกษาสอดคล้องกับกิจกรรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมในงาน “งานสารทกล้วยไข่และของดี
จังหวัดก าแพงเพชร”, “งานราชภัฏก าแพงเพชร
วิชาการ ครั้งที่ 13” (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
3. อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดรายละเอียดในรายวิชา 
(มคอ.3) ที่มีความสอดคล้องกับโครงการและ
กิจกรรมที่ระบุการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กแห่งชาติ 
 
รูปภาพการแสดงใน 
"งานสารทไทยกล้วยไข่
และของดีเมือง
ก าแพงเพชร” 
 
 
คศ.ปถ.5.2.3-1 
มคอ.3 รายวิชาการจัด
ค่ายวิชาการและ
รายวิชาดนตรีและการ
ขับร้องส าหรับครู 
คศ.ปถ.5.2.3 -3 
โครงการโครงการค่าย
ประถมศึกษาอาสา
พัฒนา 
คศ.ปถ.5.2.3 -4 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

พันธกิจด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.หลักสูตร/อาจารย์ประจ ารายวิชาด าเนินการ
โครงการ/จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา
ดังกล่าว 
5. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผลการบูรณา
การการเรียนการสอนกับกิจกรรมโครงการที่
สอดคล้องกับพันธกิจ คือด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการและสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
  6. หลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตาม
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ 
ต าบลสลกบาต อ.ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร และ“โครงการค่ายประถมศึกษาอาสา
พัฒนา” ณ โรงเรียนบ้านทุ่งสวน อ.เมือง จ.
ก าแพงเพชร ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2560   
กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ในรายวิชาดนตรีและการขับร้องส าหรับครู
ประถมศึกษา ซึ่งในรายวิชาการบูรณาการทักษะการ
แสดงและการขับร้องให้แก่นักศึกษา ผ่านการแสดง
และการจัดกิจกรรมดังนี้ 
-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้แสดง
ศิลปวัฒนธรรม ใน "งานสารทไทยกล้วยไข่และของดี
เมืองก าแพงเพชร" ประจ าปี 2559  ณ บริเวณหน้า
อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
2559 
-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 
ร่วมร้องเพลงประสานเสียงและนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ภาพการจัดกิจกรรม
ของสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ร่วมจุดเทียนน้อมร าลึก เนื่องในกิจกรรม "๙ บท
เพลง ๕๙๙ บรรเลงคีตกวี ๙ ดนตรี ๙เพ่ือพ่อ" วันที่ 
19 ธันวาคม 2559 เวลา 18.00-21.00 น. ณ สนาม
กีฬาริมปิง จังหวัดก าแพงเพชร 

-นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา หมู่เรียน 
5711213 และ 5751203 ชั้นปีที่ 3 ร่วมแสดง
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติภายในงาน
นิทรรศการ "ราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13" 
ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2560และกิจกรรม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการด าเนินการ
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และ  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 
รายวิชา/โครงการที่
บูรณาการ 

ผู้สอน พันธกิจ 

กา
รว

ิจัย
 

บร
ิกา

รว
ิชา

กา
ร 

ศิล
ปว

ัฒน
ธร

รม
 

การจัดค่ายวิชาการ/
โครงการค่าย
ประถมศึกษาอาสา
พัฒนา/กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

อ.ศิริโสภา 
แสนบุญเวช
และ อ.
ปาริชาต  
เตชะ 

   

ดนตรีและการขับร้อง
ส าหรับครู
ประถมศึกษา/กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ นิทรรศการ
ราชภัฏก าแพงเพชร
วิชาการ คร้ังที่ 13/การ
แสดงศิลปะวัฒนธรรม 
งานสารทไทยกล้วยไข 
และของดีเมือง
ก าแพงเพชร”/กิจกรรม
ร้องเพลงประสานเสียง 

ผศ.เยาว
ลักษณ์  
ใจวิสุษธิ์
หรรษา 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คศ.ปถ.5.2.3 -5 
รายงานการประชุม 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

หลักสูตรตรวจสอบ ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่มี
ต่อรายวิชาการจัดค่ายวิชาการและรายวิชาดนตรี
และการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา (มคอ.5)ที่มี
ก า ร บู ร ณ า ก า ร ง า น วิ จั ย  บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
ศิลปวัฒนธรรม 
7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    จากผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2559ผล
ของการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ผลการจัดกิจกรรม/โครงการตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการบูรณาการ สอดแทรก
ศิ ลปะและวัฒนธรรม  ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น ใ น
กระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการ
จากผลการประเมิน 
      หลั กสู ต ร ได้ ด า เ นิ น การประชุ มทบทวน
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนการบูรณการ  
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ า รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม  พบว่ า  จากการ
ด าเนินงาน การด าเนินงาน จากการทวนสอบ
นักศึกษาโดยการสัมภาษณ์ พบว่า การวิจัยยังไม่ได้
รับการพัฒนาอย่างเข้มข้น เนื่องจากในรายวิชาการ
จัดค่ายวิชาการจะเน้นไปทางด้านการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนมากกว่าการวิจัย ท าให้นักศึกษายังขาด
ทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียน เมื่อหลักสูตรสอบถาม
จากอาจารย์ผู้สอน พบว่า นักศึกษาที่เรียนรายวิชา
การจัดค่ายวิชาการ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ยังไม่ได้
เรียนรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นเลย เพ่ือจะ
ให้นักศึกษาได้ทักษะการท าวิจัยควบคู่ไปกับการ
บริการวิชาการ ท าได้ยากเนื่องจากระยะเวลาไม่
เพียงพอ 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับการ

ก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
         หลักสูตรประชุมจึงเห็นว่าทักษะการบูรณา
การ การวิจัยส าหรับนักศึกษา ควรแยกไปในรายวิชา
การจัดท าโครงการส าหรับครูประถมศึกษาได้  
เนื่องจากมีความสอดคล้องกันในเนื้อหาวิชา ใน
ขั้นตอนการท าโครงงานซึ่งเราสามารถเพ่ิมเติม
เนื้อหาการท าวิจัยเบื้องต้นให้แก่นักศึกษาในรายวิชา
นี้ได ้
 

 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 
 0 
 1 
 2 
3 
 4 
 5 

 
ภาคผนวก ตาราง 5.2.2 ตารางแสดงผู้สอนที่มีความเหมาะสมตรงตามความเชี่ยวชาญในรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) ปี 2559  ตามแผนการจัดการเรียน ดังนี้ 

หมวดวิชา รายวิชา ผู้สอน 

วิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกการ
ประถมศึกษา) 

1261101 การอ่านและการเขยีนภาษาไทยส าหรบัครูประถมศึกษา    
อ.โปรแกรมภาษาไทย 1261103 วรรณคดีและวรรณกรรมส าหรับครูประถมศึกษา 

1261203 การสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา อ.ศิริโสภา 
1262301 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับครูประถมศึกษา อ.โปรแกรมคณติศาสตร ์
1262303 พีชคณิตและเรขาคณติส าหรับครปูระถมศึกษา   
1262401 วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับครูประถมศึกษา อ.โปรแกรมวิทยาศาสตร ์
1262403 วิทยาศาสตร์กายภาพส าหรับครูประถมศึกษา  
1262501 สุขศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา อ.โปรแกรมพลศึกษา 
1262502  พลศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา 
1262601 ดนตรีและการขับร้องส าหรับครูประถมศึกษา   ผศ.เยาวลักษณ ์

จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ 1262602 นาฏศิลปไ์ทยและการละครส าหรบัครูประถมศึกษา 
1262604 ศิลปศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา   อ.ณัฐนิชา(อาจารย์พิเศษ) 
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หมวดวิชา รายวิชา ผู้สอน 

1263701 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมส าหรับครูประถมศึกษา   อ.โปรแกรมสังคมศึกษา 
1263703 ประวัติศาสตร์และภมูิศาสตรส์ าหรับครูประถมศึกษา 
1261801  เทคโนโลยสีารเทศส าหรับครูประถมศึกษา    อ.ยุทธนา พันธ์มี 
1261803 โลกอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา   อ. ศิริโสภา แสนบญุเวช 
1262901 การประถมศึกษา      ผศ.ดร วชิระ วิชชุวรนันท์ 
1262902 พัฒนาการและการเรยีนรูข้องเด็กประถมศึกษา   อ.วชิระ พิมพ์ทอง 

วิชาเอกเลือก 1264101 การวิจัยในระดับประถมศึกษา   ผศ.ดร วชิระ วิชชุวรนันท์ 
1264103 การออกแบบและประดิษฐส์ื่อการศึกษาส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา   

อาจารย์พิเศษ 

1264105 เกมและนันทนาการส าหรับเด็กประถมศึกษา    อ.วชิระ พิมพ์ทอง 
1264106 การจัดท าหนังสือส าหรบัเด็กประถมศึกษา อ. ศิริโสภา แสนบญุเวช 
1264108 การสร้างแบบเรยีนและแบบฝึกทักษะส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา 

 

1264109 โรงเรยีนประถมศึกษากบัการพัฒนาชุมชน   ผศ.ดร วชิระ วิชชุวรนันท์ 
1264112  โครงการศึกษาเอกเทศทางการประถมศึกษา ผศ.ดร วชิระ วิชชุวรนันท์ 
1263201 การสอนเขยีนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรส์ าหรับครู
ประถมศึกษา 

อ.ยุทธนา พันธ์มี 
 

1263202 ระบบปฏิบัติการคอมพวิเตอร์ส าหรับครูประถมศึกษา 
1263203 การซ่อมประกอบไมโครคอมพิวเตอรส์ าหรับครูประถมศกึษา 
1263204 เครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อการศึกษาส าหรับครูประถมศึกษา  อ.ยุทธนา พันธ์มี 
1264205 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับครู
ประถมศึกษา 
1264206 การจัดการรายวิชาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา  
1263207 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาส าหรับครู
ประถมศึกษา 
1264208 เทคโนโลยีมลัตมิีเดียเพือ่การศึกษาระดับประถมศึกษา 
1264209 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหวระดับประถมศึกษา 
1264210 การออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา   

ผศ.ดร วชิระ วิชชุวรนันท์ 

1264211 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการศึกษา  
1263301 การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  

 
 
 
 
อ. ศิริโสภา แสนบญุเวช 
 

1263302 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้นสาหรับครูประถมศึกษา    
1263303 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา 
1264304 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนส าหรับครูประถมศึกษา 
1264305 หลักการเขียนภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา   
1264306  ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษา  
1264307 การเรยีนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงส าหรับครูประถมศกึษา 
1264308 การจัดคา่ยวิชาการส าหรับครูประถมศึกษา   อ.ปาริชาต เตชะ 
1264310 การแปลส าหรับครูประถมศึกษา 
 
 

อ. ศิริโสภา แสนบญุเวช 
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หมวดวิชา รายวิชา ผู้สอน 

วิชาการสอนวิชาเอก 1264903 กระบวนการจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้ส าหรับครูประถมศึกษา อ.ปาริชาต เตชะ 
1264904 การออกแบบและการจดัการเรียนรูส้ าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  ผศ.ดร บุญล้อม ด้วงวิเศษ 

 
 
 
 
ผศ.ดร บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
 

เลือกวิชาเอกหรือ
วิชาการสอนวิชาเอก 

1264102การจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา 
1264107 การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปญัญาท้องถิน่
ส าหรับครูประถมศึกษา    
1264111 การจัดการศึกษาส าหรบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะในระดับ
ประถมศึกษา 

1264309 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้โครงงานส าหรับครูประถมศึกษา  อ.ปาริชาต เตชะ 
 
ตาราง 5.2.3-1แสดงกิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้การ
ท างาน และการประกอบอาชีพ 

กิจกรรม ว ด ป น.ศ.ชั้นปี 
(จ านวน) 

คุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการท างาน 
วิถีทางของการคดิ 
ได้แก ่
การคิดสร้างสรรค์               
คิดวิจารณญาณ 
การแก้ปญัหา 
การเรียนรูแ้ละ
ตัดสนิใจ 

วิถีทางของการ
ท างาน 
ได้แก ่
การตดิต่อ สือ่สาร 
และการร่วมมือ 

เครือ่งมือส าหรับ
การท างาน ได้แก่ 
ทักษะ ICT
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ความรู้ด้านข้อมูล 

ทักษะส าหรบัด ารงชีวิต
ในโลกปัจจุบัน ไดแ้ก่ 
ความเป็นพลเมือง ชีวิต
และอาชีพ และ ความ
รับผดิชอบตอ่ตนเองและ
สังคม 

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาจัด
กิจกรรมเตรียมความพรอ้ม 
สอบบรรจุ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ประจ าป ี2560 โดยติวเตอร์ อ.ท๊อป
ฟี่และคณะ ณ คณะครุศาสตร์ ม.ราช
ภัฏก าแพงเพชร 

25/03/60 
 
 
 

นักศึกษาชั้นปี
ที่ 5  

    

ค่ายวิชาการ เสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
ความเข้มแข็งของเด็กไทยในยุคไทย
แลนด์4.0 ณ โรงเรียนบ้านหนองกรอ 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

9-10 
03/60 

น.ศ.ชั้นปี3 
 

    

โครงการค่ายประถมศึกษาอาสา
พัฒนา 

22-23 
02/60 

น.ศ.ชั้นปี2 
 

    

กิจกรรมเสริมทักษะ รายวิชาสัมมนา
การประถมศึกษา "ศาสตร์และศิลป์
ในการพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ" 
ขอขอบคุณนางสาววรรณภา รอด

จันทร์ (น้องไป๋) วิทยากรรับเชิญ นกั
ประชาสัมพันธ ์มหาวิทยาลัยฯ ณ อา
คาเรียนศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

3/02/60 นักศึกษา 
หมู่เรียน 
5711213 

 

    

"เรียนรู้กับครูภูมิปัญญาทอ้งถิ่นกับ
คุณลุงเฉลิม พีรี อ าเภอบึงสามัคคี 

จังหวัดก าแพงเพชร 
 

4 /02 /60 นักศึกษาการ
ประถมศึกษา 

ชั่นปีที่ 2 
จ านวน 62 คน 

    

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
ในเครือข่ายมหาวิทยาลยัราชภัฏ

27/01/60 นักศึกษาการ
ประถมศึกษา
จ านวน 4 คน 
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กิจกรรม ว ด ป น.ศ.ชั้นปี 
(จ านวน) 

คุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการท างาน 
วิถีทางของการคดิ 
ได้แก ่
การคิดสร้างสรรค์               
คิดวิจารณญาณ 
การแก้ปญัหา 
การเรียนรูแ้ละ
ตัดสนิใจ 

วิถีทางของการ
ท างาน 
ได้แก ่
การตดิต่อ สือ่สาร 
และการร่วมมือ 

เครือ่งมือส าหรับ
การท างาน ได้แก่ 
ทักษะ ICT
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ความรู้ด้านข้อมูล 

ทักษะส าหรบัด ารงชีวิต
ในโลกปัจจุบัน ไดแ้ก่ 
ความเป็นพลเมือง ชีวิต
และอาชีพ และ ความ
รับผดิชอบตอ่ตนเองและ
สังคม 

ภาคเหนือปีการศึกษา 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์
กิจกรรมแลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศ ณ อาคารคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร สว่นหนึ่งภายใน
กิจกรรมงานนิทรรศการราชภฏั
ก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 
"ศาสตร์พระราชา สูก่ารพัฒนาที่
ยั่งยืน" 

21/01/60 นักศึกษาการ
ประถมศึกษา

ชั้นปีที่ 3 
จ านวน 

    

อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนแบบ STEM โดย ผศ.ดร 
สกนธ์ชัย ชะนูนันท์ -ณ คณะครุ
ศาสตร์ มร.กพ 

นักศึกษาการ
ประถมศึกษา

ชั้นปีที่ 3  
 

    

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา ร่วมแสดงแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาตภิายในงาน
นิทรรศการ "ราชภฏัก าแพงเพชร
วิชาการ คร้ังที่ 13"  

20-22 
/01/60  

หมู่เรียน 
5711213 และ 
5751203 ชั้น

ปีที่ 3 
 

    

ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 
ณ ต าบลสลกบาต อ.ขาณุวรลกัษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร  

14/01/60 นักศึกศึกษา
โปรแกรม
วิชาการ

ประถมศึกษา 
ชั้นปีที่ 3 

    

การสอบโครงร่างงานวิจัยทาง
การศึกษา ในกิจกรรมก าหนดการ
สัมมนากลางภาคนกัศึกษาฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้น
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2ณ 
อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร ส าหรับ 

นักศึกษา
โปรแกรม
วิชาการ

ประถมศึกษา 
ชั้นปีที่ 5  

 

    

กิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สื่อสารสนเทศมัลติมีเดีย" การ
ประถมศึกษา โดยวิทยากร อ.วิโรจน ์
เจกะวงค์  

7/01/60 นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 

 

    

ร่วมร้องเพลงประสานเสียงและ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมจุดเทียนน้อม
ร าลึก เนื่องในกิจกรรม "๙ บทเพลง 
๕๙๙ บรรเลงคีตกวี ๙ ดนตรี ๙เพื่อ
พ่อ" ณ สถามกีฬาริมปิง โดย ผศ.
เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ให้ความ
อนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ 
 
 

19/12/59 นักศึกษาชั้นปี
ที่ 3 
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กิจกรรม ว ด ป น.ศ.ชั้นปี 
(จ านวน) 

คุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการท างาน 
วิถีทางของการคดิ 
ได้แก ่
การคิดสร้างสรรค์               
คิดวิจารณญาณ 
การแก้ปญัหา 
การเรียนรูแ้ละ
ตัดสนิใจ 

วิถีทางของการ
ท างาน 
ได้แก ่
การตดิต่อ สือ่สาร 
และการร่วมมือ 

เครือ่งมือส าหรับ
การท างาน ได้แก่ 
ทักษะ ICT
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ความรู้ด้านข้อมูล 

ทักษะส าหรบัด ารงชีวิต
ในโลกปัจจุบัน ไดแ้ก่ 
ความเป็นพลเมือง ชีวิต
และอาชีพ และ ความ
รับผดิชอบตอ่ตนเองและ
สังคม 

เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อสอบวัดระดับ
ความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ TOEIC  ณ ห้อง
ประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

7/12/59 นักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 

 

    

 
การประเมินผู้เรียน 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 
5.3.1 
 0 
 1 
 2 
3 
 4 
 5 
 

5.3.1 การ
ประเมิน 
ผลการ
เรียนรู้ตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดม 
ศึกษา
แห่งชาติ 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  เพ่ือวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ การวัดผล
ประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง(Expected 
Learning Outcome)ระหว่างการเรียนการสอน  และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา  มีการร่
ก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมิน  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ก าหนดน้ าหนักการเรียนรู้ เป็นรายวิชาใน มคอ.3 โดย
พิจารณาตาม curriculums mapping   ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
และจุดมุ่งหมายรายวิชาทั้ง 6 ด้าน 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ก่อนเปิดภาคศึกษา 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายรายวิชาทั้ง 6 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ จัดท าเครื่องมือที่มีความ
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

เพียงพอ ถูกต้อง ยุติธรรม สามารถวัดและสามารถวัด
ประเมินผลคะแนน ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2548 และ ตามที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 3)  
6. หลักสูตร แจ้งผลการประเมินไปยังนักศึกษาตามระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในมคอ.3 และระบุเหตุผลรายบุคคลเพ่ือให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และปรับปรุงตนเองระหว่างเรียน 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ผลการด าเนินงาน
และประเมิน การจัดการเรียนการสอนการประเมินผลการ
เรียนรู้และผลการด าเนินงานของหลักสูตรระหว่างภาค
การศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้งและมีการแก้ไขข้อมูลป้อนกับให้
นักศึกษา โดยผู้สอนต้องแจ้งคะแนนย่อยแต่ละครั้ง 
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามกระบวนการและประเมินผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ.7)  
9. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการและรวบรวมองค์ความรู้และจัดท าเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาเป็นคู่มือ ฯ เพ่ือใช้ในปีการศึกษาถัดไปหรือ
ประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/
การด าเนินการ 
1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และแจ้ งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome) ระหว่างการเรียนการสอน  
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. หลักสูตรตรวจสอบในรายวิชา  ถึงการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน แจ้งระยะการ
ประเมิน วิธีการประเมิน แนวการปฏิบัติที่ดีต่างๆ เช่น การ
เข้าเรียน ตลอดจนการกระจายคะแนน การตัดเกรด โดยระบุ

คศ.ปถ.5.3.1 -1 รายงาน
การประชุม  
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

ไว้ใน มคอ.3 อย่างชัดเจน และส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา และ
รายงานผลใน มคอ.5 ภายใน 30 วัน และมคอ.7 ภายใน 60 
วันเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการก าหนดน้ าหนักการ
เรียนรู้เป็นรายวิชาใน มคอ.3 โดยพิจารณาตาม curriculums 
mapping   ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 และมีการจัดการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายรายวิชาทั้ง 6 ด้าน (มคอ.3) 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามรายละเอียดที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ก่อนเปิดภาคศึกษา 
โดยผู้สอนต้องเสนอเกณฑ์รายละเอียดการประเมินผล
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาต่อคณะกรรมการบริหารโปรแกรม
วิชา ตลอดจนก าหนดให้ทุกรายวิชาต้องเสนอสาระ หมวด 4 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และหมวด ที่  5
แผนการประเมินผลตลอดจนเกณฑ์การประเมินผลโดย
ละเอียดก่อนสอน และการประเมินตนเองของนักศึกษา ทั้งนี้
ทุกรายวิชา  รายงานผลการด าเนินการ(มคอ.5) เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาของแต่ละรายวิชา 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายรายวิชาทั้ง 6 ด้าน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ จัดท าเครื่องมือที่มีความ
เพียงพอ ถูกต้อง ยุติธรรม สามารถวัดและสามารถวัด
ประเมินผลคะแนน ตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2548 และ ตามที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 3)  
6.หลักสูตร แจ้งผลการประเมินยังนักศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนด ตรวจสอบในการจัดการเรียนการสอนใน มคอ.3ว่า
ผู้สอนได้ให้นักศึกษาปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนได้ระหว่าง
เรียนหรือไม่ และเผยแพร่ผ่านช่องทางfacebookกลุ่มเฉพาะ
ของสาขาวิชาฯ กับนักศึกษาเ พ่ือให้ผู้ เรียนได้สามารถ
ตรวจสอบและอุธรณ์ (ร้องเรียนคะแนน เกรด) 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม ผลการด าเนินงาน
และประเมิน การจัดการเรียนการสอนการประเมินผลการ
เรียนรู้  
8.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ตามกระบวนการและประเมินผลการด าเนินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) พบว่าในบางรายวิชา มีการส่งผลการเรียน
ล่าช้ากว่าก าหนด ทางหลักสูตรจึงได้สอบถามปัญหาไปยัง
ผู้สอนและผู้เรียน  
9.น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการและรวบรวมองค์ความรู้และจัดท าเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาเป็นคู่มือ ฯ เพ่ือใช้ในปีการศึกษาถัดไปหรือ
ประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
        หลักสูตรมีการประชุมประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการด าเนินงานตามระบบ
และกลไกของทางโปรแกรมวิชาฯ แต่ 
-พบปัญหาการส่งเกรดล่าช้าในบางรายวิชา และสอบถามไป
ยังผู้รับผิดชอบในรายวิชาพบว่า อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดใน 
เทอมที่ 1/2559 เนื่องจากผู้สอนส่งผลการเรียนในระบบ
คอมพิวเตอร์ตามก าหนดการ แต่ปัญหาอยู่ที่การน าเอกสารส่ง 
ในภาคเรียนที่2/2559 มีการส่งผลการเรียนครบทุกรายวิชา  
 

คศ.ปถ.5.3.1 -2รายงาน
การประชุม  
 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรได้ประชุมทบทวนผลการด าเนินการเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการส่งผลการเรียนของผู้สอนในแต่ละรายวิชา ใน
ภาคการศึกษา ที่ 2/2559 พบว่า ทุกรายวิชาในโปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา ส่งผลการเรียนตรงตามก าหนด เนื่อ
ทางจากหลักสุตรได้มีการเตือนการส่งเกรดด้วยวาจาไปตาม
ช่องทางต่างๆอย่างไม่เป็นทางการ ในโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ 
เฟสบุ้ค ก่อนถึงก าหนดส่งผลการเรียนวันสุดท้าย 1วัน เพ่ือ
กระตุ้นเตือนผู้สอน  
 

คศ.ปถ.5.3.1 -3รายงาน
การประชุม  
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

5.3.2  
 0 
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5.3.2 การ
ตรวจสอบ
การ
ประเมินผล
การเรียนรู้
ของ
นักศึกษา 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรมีระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการ
ทวนสอบผลการประเมินดังนี้ 
จากผลการประเมินกระบวนการปี 2558 สู่การด าเนินงาน ใน
ปี 2559 สรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน ปี2559 ดังนี้ 
1.คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา ก าหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นคณะกรรมการทวนสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา   
2.หลักสูตรก าหนดอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาตามท่ีระบุไว้ในมคอ.3 โดย
พิจารณาการก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนน การประเมินผล
การเรียน (วิธีการตัดเกรด) การวัดผลการประเมินผลที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning 
Outcome)  
3.ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาอย่างน้อย 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
4. หลักสูตรด าเนินการให้มีการทวนสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา โดยนักศึกษา 
5.คณะกรรมการทวนสอบแจ้งผลการทวนสอบให้กับหลักสูตร
และคณะทราบ 
6.หลักสูตรประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ 
------------------------------------------------------------------------ 
หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/
การด าเนินการ 
1.หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็น
คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
2.หลักสูตรแจ้งไปยังผู้สอนให้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ส่งให้
คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ก่อนการเปิดสอน โดยวิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพมีการก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

-มีการแก้ไขข้อมูลป้อนกลับให้นักศึกษา โดยผู้สอนต้องแจ้ง
คะแนนเก็บระหว่างภาคของนักศึกษามายังหลักสูตร หรือแจ้ง
ไปยังนักศึกษาให้ทราบ เพ่ือให้นักศึกษารู้ความสามารถของ
ตน และน าไปปรับแก้ไขได้ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ1ภาคเรียน  
หลักสูตรตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาตามที่
ระบุไว้ในมคอ.3  โดยพิจารณาการก าหนดเกณฑ์ การให้
คะแนน การประเมินผลการเรียน (วิธีการตัดเกรด) การวัดผล
การประเมินผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcome)  จากการตรวจสอบผล
การเรียน พบว่าในรายวิชา การจัดค่ายวิชาการ มีผลการเรียน
เกรด A อยู่ในระดับผิดปกติ ซึ่งทางอาจารย์ผู้สอนได้อธิบาย
ว่าในรายวิชา การจัดค่ายวิชาการ เป็นวิชาภาคปฏิบัติ มีการ
เก็บคะแนนที่ 70/30 และนักศึกษามีผลการเรียนตรงตาม
จุดประสงค์ของรายวิชา 
3.จากด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาอย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 2559 
พบว่ามีรายวิชาบังคับของหลักสูตรที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทั้งสิ้น 36 รายวิชา 
4. หลักสูตรด าเนินการให้มีการทวนสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาทั้ง 36 รายวิชา  
5.หลักสูตรแจ้งผลการทวนสอบและส่งต่อไปยังคณะทราบ 
6.หลักสูตรน าผลการประเมินกระบวนการการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการ 
 
หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
       คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวน
กระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา พบว่า  
       ร้อยละรายวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาเอกที่ เปิดสอนในปี
การศึกษา 2559  จ านวน 36 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ100 

คศ.ปถ.5.3.1 -4 
รายงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาปีการศึกษา 
2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

พบว่าผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน 36
รายวิชามีผลการประเมินที่ปกติ ครบถ้วน ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 
แต่พบว่าในรายวิชาการจัดค่ายวิชาการมีผลการเรียนที่
ผิดปกติ โดยมีเกรด A อยู่ในระดับที่สูง 
--------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรมีการแก้ปัญหาในเรื่องเกรด A โดยแจ้งให้ผู้สอนทุก
ท่านทราบว่า ในรายวิชาปฏิบัติที่มีการให้สัดส่วนคะแนนที่
70/30 ให้ตัดเกรด A อยู่ที่ระดับคะแนน 85  
 

ตัวบ่งชี้ 
5.3.3 
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5.3.3การ
ก ากับการ
ประเมินการ
จัดการเรียน
การสอน
และประเมิน
หลักสูตร
(มคอ.5 
มคอ.6 
มคอ.7) 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือท าความ
เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร(มคอ.5
และมคอ.7) 
2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร(มคอ.5) ทั้ง 6 ด้าน 
3. อาจารย์ผู้ สอนประเมินผลและเขียนรายงานผลใน
แบบฟอร์ม มคอ.5 หรือ มคอ.6 ให้เรียบร้อย เพ่ือน าเสนอต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของนักศึกษาที่ท าการสอน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รับรายงานผล การประเมิน
การจัดการเรียนการสอน(มคอ.5)และด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.5) 
5. คณะกรรมการทบทวนการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน(มคอ.5และมคอ.6)ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา
รายงาน พร้อมสรุปผลการประเมินแล้วแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิ
ชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน  
6. แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.7) 
8. น าผลการทบทวนการด าเนินมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการและวางแผนการพัฒนา หรือปรับปรุงเพ่ือใช้ในปี
การศึกษาถัดไป 
 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติ/
การด าเนินการ  
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือท าความ
เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร(มคอ.5
และมคอ.7) 
2. หลักสูตรด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินหลักสูตร(มคอ.5) ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ทั้ ง  6 ด้านในรายวิชาเอก 36 รายวิชา และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น 36 รายวิชา 
3. อาจารย์ผู้ สอนประเมินผลและเขียนรายงานผลใน
แบบฟอร์ม มคอ.5 หรือ มคอ.6 ให้เรียบร้อย เพ่ือน าเสนอต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของนักศึกษาที่ท าการสอน 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รับรายงานผล การประเมิน
การจัดการเรียนการสอน(มคอ.5)และด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทบทวนผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร(มคอ.5) ซึ่งมีรายวิชาเอก
ทั้งสิ้น 36 รายวิชาในปีการศึกษา 2559 
5. คณะกรรมการทบทวนการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน(มคอ.5และมคอ.6)ด าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา
รายงาน พร้อมสรุปผลการประเมินแล้วแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิ
ชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รับทราบถึงผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน 
6. แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) 

คศ.ปถ.5.3.3 -1 
รายงานการประชุม 
คศ.ปถ.5.3.3 -2 
ประเมินความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอน 
นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรในปีการศึกษา 
2559 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ.7) 
8. น าผลการทบทวนการด าเนินมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการและวางแผนการพัฒนา หรือปรับปรุงเพ่ือใช้ในปี
การศึกษา 2560 
------------------------------------------------------------------- 
หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนาการกระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
          ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการประชุม
ทบทวนกระบวนการการประเมินระบบและกลไก การก ากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) พบว่า การประเมินผลการตัด
เกรดในบางรายวิชามีผลการเรียน  A B+ จ านวนมาก เกิน
ร้อนละ 40 เนื่องจากมหาวิทยาลัยให้การตัดเกรดแบบอิง
เกณฑ์การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ บางวิชาไม่
สามารถประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ เนื่องนักศึกษามี
คะแนนเก็บระหว่างภาค อยู่ในระดับดี และบางรายวิชาเป็น
วิชาที่มีการปฏิบัติ 
            จากการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนใน 
(มคอ.5) โดยภาพรวมของทุกรายวิชาในหลักสูตรอยู่ในระดับ
ดีและ พบว่า ในรายวิชาสัมมนา ส าหรับนักศึกษาการ
ประถมศึกษา ปีที่ 3 มีการเชิญ นักประชาสัมพันธ์ วรรณภา 
รอดจันทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่องการพูดในที่ชุมชน   
             ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีส าหรับครู
ประถมศึกษา มีโครงการเรียนรู้กับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นโดย
การพานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่สวนลุงเฉลิม พีรี เกษตรกร
ตัวอย่าง ปราชญ์ต้นแบบทางด้านการด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง แต่พบว่านักศึกษาที่ไปทัศนศึกษาเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งยังไม่ได้เรียนในรายวิชา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีส าหรับครูประถมศึกษา 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินการ เอกสารหลักฐาน 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
-หลักสูตรประชุมเพ่ือน าแผนการเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา
ถัดไปมา เทียบกับตารางโครงการเพ่ือให้การจัดการเรียนการ
สอนควบคู่ไปกับการบูรณาการในกิจกรรมโครงการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและหลักสูตร 

คศ.ปถ.5.3.3 -3 
รายงานการประชุม 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 
 0 
 1 
 2 
3 
 4 
 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

หลักสูตรภาษาไทย  คณะครุศาสตร์ 
องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.1  
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.1 ระบบการ
ด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

โปรแกรมวิชาภาษาไทยมีระบบและกลไก
การด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่ วมของอาจารย์ประจ าหลักสู ตร เ พ่ือให้มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PDCA ดังนี้      
  P (Plan)    หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี้     
1.หลักสูตรภาษาไทยประชุม คัดเลือกและเสนอชื่อ
ตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คน เพ่ือเป็น
คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ 
ภายใต้การก ากับดูแลของ รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพ 
2.หลักสูตรส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล เช่นอาคารเรียน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ (Workshop) อาคาร
ปฏิบัติการ  ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น 
อุปกรณ์  ต ารา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล 
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาของหลักสูตร  ก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 
     Do:  3.หลักสูตรด าเนินการแจ้งผลการส ารวจไป
ยังคณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป 
4.หลักสูตร มีการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษา
และอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์สนทนาหรือท างาน
ร่วมกันสนทนาหรือท างานร่วมกันมีการดูแล มีการ
ดูแลสิ่งสนับสนุน รักษาสภาพแวดล้อม และ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 

6.1.1-1 
http://www.k
pru. 
ac.th/th/infor
mation-
service-
online/ 
6.1.1 -2 แบบ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
อาจารย์ทั้ง 6 
ท่าน 
6.1.1 -3 
รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 
2/2559  เรื่อง 
ทบทวน
แผนการ
ปฏิบัติงาน 

 

http://www.kpru/
http://www.kpru/
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

  5.หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอน เพ่ือ
ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติม 
จะด าเนินการวางแผนจัดหาดังนี้ 
5.1 หากเป็นวัสดุ จะด าเนินการจัดซื้อจ้างผ่าน
งบประมาณวัสดุของหลักสูตร 
   5.2 หากเป็นครุภัณฑ์ จะด าเนินการมอบหมาย
ตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการประสาน
คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือ
ด าเนินการจัดหา 
   5.3 หากหลักสูตรพบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใด 
ๆ ขัดข้อง ไม่สามารถใช้การได้ จะท าการแจ้งตัวแทน
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประสานให้
คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทราบ
ต่อไป เพ่ือด าเนินการแก้ไข 
6.หลักสูตรจัดท าแนวปฏิบัติการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่หลักสูตรเป็นผู้จัดหา และรับผิดชอบ 
7.หลักสูตรประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในระบบระบบประเมินการ
สอนออนไลน์ส าหรับนักศึกษา  

8.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุม
ทบทวนผลการด าเนินงานตามตามกระบวนการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 

  Check (C) คณะกรรมการได้จัดประชุมเพ่ือทบทวน
ผลการด าเนินงานดังกล่าว พบว่าการตรวจสอบ
คุณภาพการใช้งานของครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน  
พบว่าสภาพห้องเรียนร้อนจริงเพราะห้องเรียนส่วน
ใหญ่เป็นห้องพัดลม บางห้องมีพัดลมไม่เพียงพอ 
ดังนั้นควรมีนโยบายติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติม 
หรือควรให้มีการทบทวนเรื่องการปรับเปลี่ยนการ
เปิดภาคการศึกษาอีกครั้ง  
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ  
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกหลักสูตร/คณะ/
สถาบันโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจาก
การประเมินการแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ( x̅ =4.38)อยู่ ในระดับ 
พอใจ โดยมีคะแนนเต็ม 5 มีรายละเอียดดังนี้ 

- ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ความพึงพอใจเฉลี่ย = 4.33 

- ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน 
= 3.38 

- การใช้ อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่าง
คุ้มค่า= 4.38 

- สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมี
ความชัดเจนและ           เข้าใจง่าย = 4.40 

และ 
- ผลของการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา คือ  (x̅ = 4.49)  อยู่ ในระดับ 
พอใจ โดยมีคะแนนเต็ม 5   

 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
   ที่คณะประชุม สาขาวิชา ครั้งที่ 4 /2559 เพ่ือ
ประเมินกระบวนการระบบการด าเนินงานของ
หลักสูตร/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
พบว่า ด้านสถานที่การจัดการเรียนการสอน และ
ห้องปฏิบัติการ  
   จากผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ  (x̅ = 
4.13)  ทางหลักสูตรได้เสนอว่า การจัดห้องเรียนใน
เดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผ่านมา พบว่าสภาพ
ห้องเรียนร้อนจริงเพราะห้องเรียนส่วนใหญ่เป็นห้อง
พัดลม บางห้องมีพัดลมไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมี
นโยบายติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติม หรือควรให้
มีการทบทวนเรื่องการปรับเปลี่ยนการเปิดภาค
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

การศึกษาอีกครั้ง ซึ่งผลจากการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา ในภาคการศึกษา ที่ 1 พบว่า 
ทางมหาวิทยาลัยได้ ยกเลิกเปิดปิดภาคเรียนแบบ
อาเซียน แล้วในปี 2559 
หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
   จากการประเมินกระบวนการ หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงเพ่ิมเติมในส่วนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะ 
โดยหลักสูตรได้ด าเนินการในภาคการศึกษาที่    
2559  ดังนี้   
- ที่คณะกรรมการประจ าคณะน ามาประชุมและ
น ามาปรับปรุงให้มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ที่ดีขึ้นทุกปีการศึกษา  โดยเฉพาะ ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และสื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน
มีความชัดเจนและ เข้าใจง่าย 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
   สาขาวิชาภาษาไทยมีกระบวนการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์และผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ
ที่จ าเป็นร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยใช้ ระบบ
สารสนเทศเป็นเครื่องมือส ารวจความพึงพอใจ และ
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุน
ทางกายภาพที่จ าเป็นเสนอต่อคณะ 
   การปรับปรุงที่เห็นเป็นรูปธรรมคือจัดการเรียน
การสอนแต่ละด้าน ดังนี้ 

- ด้านวิชาการ เพิ่มกิจกรรมสื่อและการบูรณา
การการเรียนการสอน กับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการรอบมหาวิทยาลัย 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

หลักสูตรมีแนวปฏิบัติที่ดี 
    จากผลการด าเนินงานตามกระบวนการ   
ของหลักสูตรมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 
    ในปีการศึกษา 2557 มีผลคะแนน 4.38 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
    ในปีการศึกษา 2558 มีผลคะแนน 4.49 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
    ในปีการศึกษา 2559 มีผลคะแนน 4.38 อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
    โดยสะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีผ่านจากท ากิจกรรม/
โครงการ ดังต่อไปนี้ 

- ภาพถ่ายการประชุมนักศึกษาและการเข้า
พบ ปรึกษา เรื่องการเรียนและส่วนตัว 

- การจัดการกิจกรรมค่าย/กิจกรรมจิตอาสา/
โครงการบริการวิชาการ  ที่นักศึกษา
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และน าความรู้
จากการเรียนมาใช้บริการวิชาการสู่ชมชนได้
อย่างต่อเนื่อง 

- ทุนการศึกษา ปีละ 15 ทุน เป็นทุนให้เปล่า
จากหน่วยงานภายนอก โดยอาจารย์มานพ 
ศรีเทียม เป็นกรรมการพิจารณาทุน 

- การออกนิเทศการสอน นักศึกษาฝึก
ประสบการณส์อน รหัส 55 ได้รับการ
ประเมินในระดับดีมาก ด้านจิตอาสา ด้าน
การจัดกิจกรรมในสถานศึกษาและ 
ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการเขียนแผนการสอน  
ใน ปี 2559    
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

6.1.2 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.2 จ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

หลักสูตรมีระบบและกลไก ดังนี้ 
1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือส ารวจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนแต่ละด้าน/โดยคณาจารย์ร่วมกันประชุม จัดท า 
มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 เรื่องการบริหารทรัพยากร
การเรียนเรียนการสอนทุกรายวิชา   
          2. ก าหนด  ทรัพยากรการเรียนการสอนและ
สื่อโสตทัศนูปกรณ ์ในรายวิชา มคอ. 3อ่ืนๆ 
 
   1.หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และตรวจสอบสภาพของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
   2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประเมินความ
คิดเห็นด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   3. น าข้อมูลผลการส ารวจและผลประเมินความ
คิดเห็นน าส่งคณะ  เพ่ือน าส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

6.1.2-1 มคอ. 3 
มคอ. 4 มคอ. 5 
ทุกรายวิชา 
6.1.2-2  มคอ. 
6 และ มคอ. 7 
6.1.2-3  
ภาพถ่ายห้อง
สาขาวิชา 
6.1.2-4 
ภาพถ่าย
อุปกรณ์ที่จัดซื้อ 
6.1.2-5 
เว็บไซต์
Facebook 
https://www.f
acebook.com 
/groups 
/3134534154
04771/ 
?ref=bookmar
ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ  
   หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ได้มีการด าเนินตาม
ระบบและกลไก พบว่าปฐมนิเทศเรื่อง-ประวัติความ
เป็นมาขององค์กร  
- การจัดการเรียนการสอน การท า มคอ. 3 มคอ. 4 
มคอ. 5 ทุกรายวิชา และ อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน จะ
น าผลการประเมินผลการเรียนรู้ที่นักศึกษาประเมิน
มาประชุมและหาแนวทางพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีข้อบกพร่อง หรือ
รายวิชาที่ควรจะพัฒนาและปรับปรุง 
-จัดท า มคอ. 6 และ มคอ. 7 
- จัดการดูแลนักศึกษาในที่ปรึกษา ฯลฯ 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
     หลักสูตรมีการด าเนินการประเมินกระบวนการ 
พบว่า   จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
    หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ทุกชั้นปีต่อการด าเนินงานหลักสูตร พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ 
4.11 รายละเอียดดังตาราง 
 

ด้าน ชั้นปีที่
ประเมิน 

ผลการ
ประเมิน 

หลักสูตร 1-5 4.09 
การจัดการเรียนการสอน 1-5 4.15 

กระบวนการวัดผล
ประเมินผล 

1-5 4.16 

อาจารย์ผู้สอน 1-5 4.20 
สนับสนุนการเรียนรู้ 1-5 4.02 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1-5 4.06 
ภาพรวมทั้งหมด 4.11 

 
   ผลการประเมินของอาจารย์เป็นรายบุคคล ระบบ
ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2559 ผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ในปีการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 เฉลี่ย
ดังนี้ 
      - ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.38  คุณภาพระดับ   มาก 
 
    พบว่า หัวข้อที่นักศึกษาให้คะแนนน้อยสุด คือ 
ด้านสถานที่การจัดการเรียนการสอน และ
ห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
  (x̅ = 4.13) 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

จากผลการด าเนินงาน ปี2559การประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( x̅ =4.58)และความ
พึงพอใจของอาจารย์ มีค่าเฉลี่ย  พบว่า หัวข้อที่
นักศึกษาให้คะแนนน้อยสุด คือ ด้านสถานที่การ
จัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ  (x̅ = 4.21) 
   ในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและห้องเรียน มีงบประมาณพัฒนา
อาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการ ปัจจุบันทุกห้องมี
เครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน และติดตั้งเครื่องเสีย
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากจึง
ท าให้ ผลการประเมิน สูงขึ้น  และการส ารวจความ
ต้องการในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน ของปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรได้ จัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมภายในชมรม
สักทองเสียงทิพย์ ดังนี้  

- กลองตะโพน ร ามะนา 
- ฉิ่ง 
- ชุดการแสดงการละเล่นเสื้อผ้าไทย ชาย-

หญิง 
หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
    ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการ   
จ านวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ เ พียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
การจัดซื้ออุปกรณ์การสอนและ คอมพิวเตอร์จ านวน 
1 เครื่อง เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและ
อาจารย์สาขาวิชา และ 

- ล าโพง   
- พัดลมตั้งโต๊ะ 

 -ใช้ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์   เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวก ในการส่งข้อมูล สื่อการสอน หรือ    
ใบงาน ในรายวิชาต่าง ผ่านข้อความ หรือกลุ่ม 
Facebook 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

6.1.3 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.3 กระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

  หลักสูตรมีระบบและกลไกระบบกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 
1.หลักสูตรด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของ
นักศึกษาและ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และตรวจสอบรายการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.หลักสูตรสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
อย่างไม่เป็นทางการ 
3.หลักสูตรมีการประชุมวางแผนเรื่องกระบวนการ
ปรับปรุงตามผลประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
4.หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ต่อไป 

6.1.3-1แบบ
ประเมินความ
คิดเห็นของ
นักศึกษา 
-แบบตรวจสอบ
รายการสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
-แบบประเมิน
ความคิดเห็น
ของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร 
(ความคิดเห็น
ด้านสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้) 
6.1.3-2ภาพ
ห้องประชุม
สาขา 
6.1.3-3ภาพ
การซ้อมร าตัด 
 

  หลักสูตรได้น าระบบและกลไกดังกล่าวน าไปสู่การ
ปฏิบัติ/การด าเนินการ  
   หลักสูตรได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  พบว่าผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา มี  x ̅= 4.58  
และความพึงพอใจของอาจารย์ มี x ̅4.17 นั้นพบว่า 
หัวข้อที่นักศึกษาให้คะแนนน้อยสุด คือ ด้าน
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การเรียนการสอน มี  x ̅= 
4.18 
  สอดคล้องกับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวข้อที่มี
คะแนนน้อยสุด ได้แก่ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์การ
เรียนการสอน มี ( x ̅= 4.00) 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

เอกสาร
หลักฐาน 

  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ 
   หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ พบว่า การไม่
มีผู้ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ใน
ห้องเรียนมา ควบคุม ดูแลช่วยเหลือผู้สอน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ด้านการเรียนการสอนประจ า
คณะ ขาดประสิทธิภาพ 

  หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
   หลักสูตรได้ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ โดย 
น าเสนอข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขไปยังคณะครุ
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดบุคลากรรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ 

  หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
- คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาภาษาไทยทั้ง 5 

ท่าน ได้ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจ ที่น้อยที่สุด ด้านสถานที่
การจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 4.00 แต่
อยู่ในระดับ พอใจ  

แบ่งพ้ืนที่หน้าลานกิจกรรม ให้เป็นพ้ืนที่ซ้อม ชุมนุม
ร าตัด เป็นการเอ้ือให้นักศึกษาจัดกิจกรรมทางด้าน
วัฒนธรรม 

 

  แนวปฏิบัติที่ดี 
 -  จัดโครงการสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้อง โดย
ก าหนดไว้ในระบบของ อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นตาราง
กิจกรรม มีแบบบันทึก และช่องทางการติดตาม ทั้ง
ยังสามารถสื่อสาร และน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 

 

  ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 6.1 
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