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ค าน า 
 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง        
(Self -Assessment Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2563  และได้รับการประเมินคุณภาพภายใน           
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 3 ท่าน 
คือ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ประธานกรรมการ ผูช่้วยศาสตราจารย์กฤษณะ กลันอ  า กรรมการ 

และอาจารย์ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ กรรมการและเลขานุการ 

          ตามค าสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยพิจารณาข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและข้อเสนอแนะ ประจ าปีการศึกษา 2562  

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการประเมิน ข้อเสนอแนะในภาพรวมและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบคุณภาพ รวมทั้งกิจกรรม/แนว
ทางการพัฒนาปรับปรุง ช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผล
การพัฒนา ระยะ 6 เดือน และ 9 เดือน อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
  
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ   
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
     บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน  
     จุดแข็งและข้อเสนอแนะส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในภาพรวม  
     สรุปผลการประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
     รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1- องค์ประกอบที่ 6  
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 
     (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

ขั้นตอนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
    ประจ าปีการศึกษา 2564 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563)    
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ประเมินในรูปแบบออนไลน์  
 

รอบปีการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 (1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม  2564) 

 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ กลันอ่ า กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
อาจารย์อัจฉราพรรณ กันสุยะ กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
สรุปข้อมูลพื้นฐาน 

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (4 ปี) ปัจจุบันหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน และหลักสูตรฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะครุศาสตร์  

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  ตามกรอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2563 ระดับหลักสูตร จ านวน 6 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของผลการประเมิน
เท่ากับ 3.63 หลักสูตรสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (output) โดยมีผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับดี  ด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับดี และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินของคณะจ าแนกตาม
องค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน มีผลการประเมิน ผ่าน เกณฑ์ 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33  อยู่ในระดับ ดี 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 อยู่ในระดับ ดี 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
                      อยู่ในระดับ ดี 

          องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00  อยู่ในระดับ ปานกลาง 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม 
จุดเด่น 

1. บัณฑิตมีงานท า ถึงร้อยละ 92  
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมากกว่าร้อยละ 80 
3. หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาต่อเนื่องทุกปี 
4. หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน คือ ผศ.สิอร หา

สาสน์ศรี และส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 1 ท่าน คือ อ.สิรภพ สินธุประเสริฐ 
5. หลักสูตรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางคณิตศาสตร์สู่การบูรณา

การด้านการวิจัย จนเกิดผลงานในการตีพิมพ์เผยแพร่ของนักศึกษา ในวารสารระดับชาติ จ านวน 5 บทความ 
 
 
 
แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลการมีงานท าของบัณฑิตที่จบ และอัตราการสอบบรรจุราชการ เพ่ือน าผลมา
วางแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรต่อไป  

2. หลักสูตรอาจมีการส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมแก่ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 

3. หลักสูตรควรทบทวนเกณฑ์การรับนักศึกษาให้มีความเข้มมากขึ้น เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนที่เข้ามา
สมัครเรียนมากกว่าแผนการรับของหลักสูตรเป็นจ านวนมากโดยการออกข้อสอบให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เพ่ือ
คัดเลือกนกัศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

4. เนื่องจากมีนักเรียนที่มาสมัครสอบในหลักสูตรเป็นจ านวนมาก หลักสูตรควรเก็บข้อมูลจ านวนผู้สมัคร
เรียนในแต่ละรอบ มาสังเคราะห์เป็นข้อมูลเพ่ือเขียนแผนเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือขอก าหนดกรอบการ
ขยายจ านวนการรับนักศึกษา และวางแผนกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร  

5. หลักสูตรควรมีการก ากับ ติดตามผลจากการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 2558 และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี 

6. ควรพัฒนาในรายวิชาต่างๆ ให้สามารถบูรณาการด้านการวิจัย จนเกิดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ หรือ การมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา และอาจารย์ร่วมกัน 
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอนในยุค 
New Normal และปรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ 

2. หลักสูตรควรจัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมนักศึกษาทั้ง 5 
ชั้นปี โดยค านึงถึงความซ้ าซ้อนของกิจกรรมทั้งในระดับ หลักสูตร คณะ และสถาบัน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านควรมีการพัฒนาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

4. หลักสูตรควรวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ในอัตราส่วน 1:30 
5. หลักสูตรควรทบทวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในเล่ม มคอ.2 
6. หลักสูตรควรจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์

และนักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
แนวทางปรับปรุง 

1. หลักสูตรควรมีการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆที่คณะและหลักสูตรได้จัดให้นักศึกษา 
เพ่ือน าผลการวางแผน และพัฒนานักศึกษาในรอบปีต่อไป 

2. หลักสูตรควรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ใน
สถานะอ่ืนๆคู่กัน เพ่ือร่วมกันดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

3. หลักสูตรควรเก็บข้อมูล TQF ควบคู่กับทางมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ Outcome Learning ที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ของการบริการจัดการของหลักสูตร 

4. หลักสูตรควรส ารวจหาปัญหาที่แท้จริงที่นักศึกษาตกออกกลางคัน เพ่ือน าผลที่ได้มาวางแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

5. หลักสูตรควรมีแนวทางการส่งเสริมในการเพ่ิมคุณวุฒิที่สูงขึ้นในระดับปริญญาเอก การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาเพ่ือเติมเต็มศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบควรมีผลงานวิจัยที่ต่อเนื่องทุกปีและตรงตามศาสตร์ โดยให้เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
TCI-2 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางประกันคุณภาพ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ 

7. หลักสูตรควรเขียนขยายความ อธิบายสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ควรมีการวิเคราะห์ และน าผลรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดมาข้อสังเกตที่ได้ น ามาสังเคราะห์ประเด็นเพ่ือน ามาสู่การ
บริหารและหัฒนาพัฒนาหลักสูตร 
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8. หลักสูตรควรจัดท าตารางสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ทั้งการปรับใหญ่ และปรับย่อยใน
รายวิชา ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบประการณ์วิชาชีพครู ควรมีการเพ่ิมเติมสมรรถนะ
ของนักศึกษาครูเข้ามาด้วย 

9. หลักสูตรควรก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือดูแลบริหารจัดการรายวิชาใน
หลักสูตรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในมคอ.2 และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 

10. หลักสูตรควรมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อน าผลที่ได้มาทบทวน และวางแนวทางการในการจัดการ
เรียนการสอนในรอบปีการศึกษาถัดไป 

11. หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์การศึกษา และวางแนวทางการปรับปรุงการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของหลักสูตร  

12. หลักสูตรควรเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ มคอ.3,4,5,6 เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรในปีถัดไป 

13. หลักสูตรควรน าข้อมูลที่ได้จากการประชุมและผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของอาจารย์ และนักศึกษา มาสังเคราะห์เพื่อวางแผนการขอสิ่งสนับสนุนให้ทันในรอบปีต่อไป 
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สรุปผลการประเมิน : 
(จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563)  

--------- 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี   



 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

  

 เกณฑ์การประเมิน   
 1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร √  
 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร √  
 3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร √  
 4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน √  
 5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  

 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)   
 7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
 8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   
 9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  

 10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด √  
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรได้มาตรฐาน  
หมายเหตุ : ระดับปริญญาตรีต้องผ่าน 3 ข้อ (ข้อ 1,2,11)  และ ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องผ่าน 11 ข้อ (ข้อ 1-11) 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร,ผลลัพธ์) 
คะแนนที่ได้ 

หมายเหตุ 

(ระบุเหตุผลหากมีการปรับ
เพิ่ม-ลด) 

2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
4.41  

 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

31x100 ร้อยละ 
92.31 

4.62 
 
 

 

 33 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2    
3.นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 

-เกณฑ์การรับนักศึกษา 
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 4 

 

 

 

 

 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
-การให้ค าปรึกษา/แนะแนว 
-การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/การเสริมสร้างทักษะ
ศตวรรษที2่1 

 3 

 

 

 

 

 



15 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
-อัตราการส าเร็จการศึกษา 
-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา 

 3 

 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  3.33  
4.อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-การบริหารอาจารย์ 
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 4  

 

 

 
4.2 คุณภาพอาจารย์   **คะแนนทุกข้อรวมกัน หาร

ด้วยจ านวนข้อทั้งหมด 

 

 

 

1) ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 x100 ร้อยละ 
0 

0 
5 

2) ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 x100 ร้อยละ 
20 

1.67 
5 

3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 1.2x100 
ร้อยละ 

24 
5 

5 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

4) จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ได้รับการอ้างอิง (เฉพาะ ป.เอก) 

 

 สัดส่วน 

………….. 
…………….. 

 

 

*เฉพาะหลักสูตร 
ป.เอก 

 

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
-ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร 

 4 

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  3.41  

5.หลักสูตร การเรียน 
การสอน  
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ 

 4 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียน
การสอน 
-การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 
-การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติระดับ
ปริญญาตรี 
-การช่วยเหลือก ากับการท าวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 3  

 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
-การประเมินผู้เรียนตามกรอบ TQF 
-การตรวจสอบการประเมินผู้เรียน 
-การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
-การประเมินวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระ 

 3  

 

 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 5  
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  3.75  
6.สิ่งสนับสนุน การ
เรียน 
การสอน 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนการสอน 
-ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 
-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและ
เหมาะสม 
-กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

 3 
 

 

 

 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2-6  3.63  
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี คะแนนผ่าน 
จ านวน 
ตัวบ่งช้ี 

I P O คะแนนเฉลีย่ 

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

1  ผ่าน  ไมผ่่าน การประเมิน หลักสตูร  ได้  ไมไ่ดม้าตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - 4.52 4.52 ระดับคณุภาพดีมาก 
3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคณุภาพด ี
4 3 3.41 - - 3.41 ระดับคณุภาพด ี
5 4 4.00 3.67 - 3.75 ระดับคณุภาพด ี
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.63 ระดับคณุภาพด ี

ผลการประเมิน 
ระดับคณุภาพด ี

3.46 
ระดับคณุภาพด ี

3.50 
ระดับคณุภาพดี

มาก 
3.63 

ระดับคณุภาพด ี
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

4.52 

หมายเหตุ :  ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการค านวณคะแนนในแต่ละดา้นตามตารางดังนี้ 

องค์ประ
กอบท่ี 

คะแนนผ่าน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมิน หลักสูตร ได้/ไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 2 - - 2.1,2.2 4.61 ระดับคณุภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 3.07 ระดับคณุภาพดี  

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.63 ระดับคณุภาพด ี

ผลการประเมิน      
หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า 
6. จุดเด่นและแนวทางเสริม/ จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- 
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
- 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีงานท า ถึงร้อยละ 92  
2. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมากกว่าร้อยละ 80 
3. หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลการมีงานท าของบัณฑิตที่จบ และอัตราการสอบบรรจุราชการ เพ่ือน าผลมาวางแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ

การจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรต่อไป  
4. หลักสูตรอาจมีการส ารวจข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติที่สอดคล้องกับผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของผู้เรียนตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
- 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาต่อเนื่องทุกปี 
2. หลักสูตรควรทบทวนเกณฑ์การรับนักศึกษาให้มีความเข้มมากขึ้น เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนที่เข้ามาสมัครเรียนมากกว่าแผนการรับของหลักสูตรเป็นจ านวน

มากโดยการออกข้อสอบให้มีความเข้มข้นมากข้ึน เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
3. เนื่องจากมีนักเรียนที่มาสมัครสอบในหลักสูตรเป็นจ านวนมาก หลักสูตรควรเก็บข้อมูลจ านวนผู้สมัครเรียนในแต่ละรอบ มาสังเคราะห์เป็นข้อมูลเพื่อเขียนแผน

เสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือขอก าหนดกรอบการขยายจ านวนการรับนักศึกษา และวางแผนกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร  
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. หลักสูตรควรมีการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอนในยุค New Normal และปรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้
สอดคล้องกับธรรมชาติ ด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบ 

2. หลักสูตรควรจัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมนักศึกษาทั้ง 5 ชั้นปี โดยค านึงถึงความซ้ าซ้อนของกิจกรรมทั้งใน
ระดับ หลักสูตร คณะ และสถาบัน 

3. 3. หลักสูตรควรมีการติดตามผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆท่ีคณะและหลักสูตรได้จัดให้นักศึกษา เพ่ือน าผลการวางแผน และพัฒนานักศึกษาในรอบปีต่อไป 
4. 4. หลักสูตรควรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งในส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ในสถานะอ่ืนๆคู่กัน เพ่ือร่วมกันดูแลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
5. 5. หลักสูตรควรเก็บข้อมูล TQF ควบคู่กับทางมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ Outcome Learning ที่ระบุไว้ในหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ของการบริการจัดการของ

หลักสูตร 
6. 6. หลักสูตรควรส ารวจหาปัญหาที่แท้จริงที่นักศึกษาตกออกกลางคัน เพ่ือน าผลที่ได้มาวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน คือ ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี และส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้น 1 ท่าน คือ อ.สิรภพ สินธุประเสริฐ 

 
2. หลักสูตรควรมีการก ากับ ติดตามผลจากการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 

2558 และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านควรมีการพัฒนาผลงานตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 

2. หลักสูตรควรวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาอยู่ในอัตราส่วน 1:30 
3. หลักสูตรควรมีแนวทางการส่งเสริมในการเพ่ิมคุณวุฒิที่สูงขึ้นในระดับปริญญาเอก การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาเพ่ือเติมเต็มศักยภาพ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบควรมีผลงานวิจัยที่ต่อเนื่องทุกปีและตรงตามศาสตร์ โดยให้เผยแพร่ไม่น้อยกว่า TCI-2 เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางประกันคุณภาพ และการ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ 
5. หลักสูตรควรเขียนขยายความ อธิบายสรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และควรมีการวิเคราะห์ และน าผลรายการที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าสุดมา
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ข้อสังเกตที่ได้ น ามาสังเคราะห์ประเด็นเพื่อน ามาสู่การบริหารและหัฒนาพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางคณิตศาสตร์สู่การบูรณาการด้านการวิจัย จนเกิดผลงานในการตีพิมพ์เผย แพร่
ของนักศึกษา ในวารสารระดับชาติ จ านวน 5 บทความ 

2. ควรพัฒนาในรายวิชาต่างๆ ให้สามารถบูรณาการด้านการวิจัย จนเกิดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์ หรือ การมีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา และอาจารย์ร่วมกัน 

 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

1. หลักสูตรควรทบทวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในเล่ม มคอ.2 
2. หลักสูตรควรจัดท าตารางสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ทั้งการปรับใหญ่ และปรับย่อยในรายวิชา ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งรา ยวิชาการฝึก

ประสบประการณ์วิชาชีพครู ควรมีการเพ่ิมเติมสมรรถนะของนักศึกษาครูเข้ามาด้วย 
3. หลักสูตรควรก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือดูแลบริหารจัดการรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในมคอ.2 และเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน 
4. หลักสูตรควรมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
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น าผลที่ได้มาทบทวน และวางแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษาถัดไป 
5. หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลการทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์การศึกษา และวางแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของ

หลักสูตร  
6. หลักสูตรควรเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ มคอ.3,4,5,6 เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรในปี

ถัดไป 
 
 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 

1. หลักสูตรควรจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. หลักสูตรควรจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ 
จาก

คณะกรรมการ 

สรุปประเด็น 
ที่ต้องพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธ์/ตัวบ่งชี้
(KPI) 

วัน/
เดือน/ป ี

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

- - - - 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ต า ม เ ก ณ ฑ์
ม า ต ร ฐ า น
ห ลั ก สู ต ร ที่
ก า ห น ด  โด ย 
สกอ. 

ปี
การศึกษา 

2564 

สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

- 

2. บัณฑิต - - - - 2 .1  คุ ณ ภ า พ
บั ณ ฑิ ต ต า ม
กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ปี
การศึกษา 

2564 

สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

- 
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3. นักศึกษา -ห ลั ก สู ต รค ว รมี
การพัฒนาระบบ
การเตรียมความ
พ ร้ อ ม ใ ห้ กั บ
นักศึกษาเข้าสู่การ
เรียนการสอนใน
ยุค  New Normal 
และปรับกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ให้ สอดคล้ อ งกั บ
ธ ร รม ช าติ  ด้ ว ย
วิธีการหลากหลาย
รูปแบบ 
-ห ลั ก สู ต ร ค ว ร
จัดท าแผนการจัด
กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
ส่งเสริมและพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้
ค ร อ บ ค ลุ ม
นักศึกษาทั้ง 5 ชั้น
ปี  โด ย ค า นึ ง ถึ ง
ความซ้ าซ้อนของ
กิ จ ก ร ร ม ทั้ ง ใ น
ระดั บ  ห ลั ก สู ต ร 
คณะ และสถาบัน 

 

การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

1. หลักสูตรควรมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ของโครงการต่างๆที่คณะและหลักสูตรได้จัดให้
นักศึกษา เพื่ อน าผลการวางแผน และพัฒนา
นักศึกษาในรอบปีต่อไป 
 
2. หลักสูตรควรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง
ในส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ในสถานะอ่ืนๆคู่กัน เพื่อร่วมกันดูแลให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษา 
 
3. หลักสูตรควรเก็บข้อมูล TQF ควบคู่กับทาง
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ Outcome Learning 
ที่ระบุไว้ในหลักสูตร เพื่อประโยชน์ของการบริการ
จัดการของหลักสูตร 
4. หลักสู ตรควรส ารวจหาปัญ หาที่ แท้ จริ งที่
นักศึกษาตกออกกลางคัน เพื่อน าผลที่ได้มาวางแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

1. จ านวนโครงการ

เตรียมความพร้อม
นักศึกษาในยุค 
New Normal 
2. แผนการพัฒนา
นักศึกษา5 ช้ันปี 

3.1 การส่งเสรมิ
และพัฒนา
นักศึกษา 

3.2 การส่งเสรมิ
และพัฒนา
นักศึกษา 

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

 

 
 

ปี
การศึกษา 

2564 

สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์
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4. อาจารย์ -อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุก
ท่านควรมีการ
พัฒนาผลงาน
ตีพิมพ์
เผยแพร่อย่าง
ต่อเนื่องทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
-หลักสูตรควร
วิเคราะห์
กรอบ
อัตราก าลังให้
สัดส่วนของ
อาจารย์ต่อ
นักศึกษาอยู่
ในอัตราส่วน 
1:30 

 

คุณภาพ
อาจารย ์

1. หลักสูตรควรมีแนวทางการส่งเสริมในการเพิ่ม
คุณวุฒิที่สูงขึ้นในระดับปริญญาเอก การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาเพื่อเติมเต็ม
ศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบควรมีผลงานวิจัยที่ต่อเนื่อง
ทุกปีและตรงตามศาสตร์ โดยให้เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 
TCI-2 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางประกันคุณภาพ 
และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ 
3. หลักสูตรควรเขียนขยายความ อธิบายสรุปผล
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และควรมีการวิเคราะห์ และน าผลรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดมาข้อสังเกตที่ได้ น ามาสังเคราะห์
ประเด็นเพื่อน ามาสู่การบริหารและหัฒนาพัฒนา
หลักสูตร 

 

1.จ านวนอาจารย์ท่ีได้
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.จ านวนบทความ 

4.1 การบริหาร
แ ล ะ พั ฒ น า
อาจารย์ 
4 .2  คุ ณ ภ า พ
อาจารย์ 
4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ 
 
 

ปี
การศึกษา 

2564 

สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์
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5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรควร
ทบทวนการ
วางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียน
การสอนให้
สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ในเล่ม 
มคอ.2 

 

 1. หลักสูตรควรจัดท าตารางสรุปผลการ
พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ทั้งการปรับใหญ่ และ
ปรับย่อยในรายวิชา ให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
รวมทั้งรายวิชาการฝึกประสบประการณ์วิชาชีพครู 
ควรมีการเพิ่มเติมสมรรถนะของนักศึกษาครูเข้ามา
ด้วย 

2. หลักสูตรควรก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาในหลักสูตร เพื่อดูแลบริหารจัดการรายวิชา
ในหลักสูตรให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ใน
มคอ.2 และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนการสอน 

3. หลักสูตรควรมีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อน าผลที่ได้มาทบทวน และวาง
แนวทางการในการจัดการเรียนการสอนในรอบปี
การศึกษาถัดไป 

4. หลักสูตรควรวิเคราะห์ผลการทวนสอบ 
ผลสัมฤทธิ์การศึกษา และวางแนวทางการปรับปรุง
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของหลักสูตร  

หลักสตูรควรเพิ่มกระบวนการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของ มคอ.3,4,5,6 เพื่อน าไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสตูรในปีถัดไป 

มคอ.3 และมคอ.5 ที่
วิเคราะห์ผลการ
ทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์
การศึกษา 

 

5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสตูร 

5.2 การวาง
ระบบผูส้อนและ
กระบวนการ
เรียนการสอน 

5.3 การประเมิน
ผู้เรยีน 

5.4 ผลการ
ด าเนินงาน
หลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ปี
การศึกษา 

2564 

สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

 



30 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ห ลั ก สู ต รค ว ร
จั ด ส ร ร สิ่ ง
สนั บสนุ นการ
เ รี ย น รู้ ใ ห้
สอดคล้องกับผล
ก า ร ป ร ะ เมิ น
ความพึงพอใจ
ข อ งอ า จ า ร ย์
และนักศึกษาที่
มี ต่ อ สิ่ ง
สนั บสนุ นการ
เรียนรู้ 

 

 1. หลักสูตรประชุมและประเมินผลความพึง
พอใจต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ของ
อาจารย์ และนักศึกษา  

2. หลักสูตรน าผลประชุมและผลประเมิน
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ของอาจารย์ และนักศึกษามาสังเคราะห์ 

3. หลักสูตรวางแผนการขอสิ่งสนับสนุนให้
ทันในรอบปีต่อไป 

 

1. ค ว า ม พึ ง
พอใจต่ อสิ่ ง
สนับสนุนการ
เรี ย น รู้ ข อ ง
อาจารย์ และ
นักศึกษา  

2. แผนการขอ
สิ่งสนับสนุน
ให้ทันในรอบ
ปีต่อไป 

 

1.สิ่งสนับสนุน ปี
การศึกษา 

2564 

สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

 

 



 

ภาคผนวก 
 

 ภาคผนวก 1 รายชื่อคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
ปีการศึกษา 2564 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2563)  
 

ภาคผนวก 2 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
  ปีการศึกษา 2564 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2563) 
  (Flow chart) 

 



19 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี
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รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564  
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

1. อาจารย์นพวรรณ จ านวน    ประธานกรรมการ 
2. อาจารย ์ดร.ศิริรัตน์  ชาวนา   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิอร หาสาสน์ศรี  กรรมการ  
4. อาจารย์สุพินดา  เพชรา    กรรมการ 
5. อาจารยอั์ครนันท์ สินธุประเสริฐ์   กรรมการและเลขานุการ 
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