
องค์ประกอบท่ี 1 : การก ากับมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบท่ี 2 : บัณฑิต

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบท่ี 3 : นักศึกษา

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2563
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีการประชุมประเด็นการหาแนวทาง
ในการจัดท าหลักสูตรระยะส้ัน แต่เน่ืองจากเกิด
ปัญหาเร่ืองการน าผลการเรียนมาเทียบโอนน้ัน
ยังไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับ จึงมีมติว่าให้ชะลอ
ไปก่อน รอการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป

1. หาแนวทางใน
การจัดท าหลักสูตร
ระยะส้ันเพ่ือน าผลมา
เทียบโอนร่วมกับ
คณะและ
มหาวิทยาลัย

- ส.ค. 64 1. หลักสูตร3.1 หลักสูตรควรหาแนวทางในการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษา เช่น ท าความร่วมมือ 
(MOU) กับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
การท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันและ
สามารถน าผลการเรียนในหลักสูตรมาเทียบ
โอน จัดกิจกรรมอบรมให้เด็กนักเรียน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปีการศึกษา 2564 (รอบ 6 เดือน)

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผลการด าเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค

- - - - - -

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรคโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค



ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรมีการประชุมประเด็นการหาแนวทาง
ในการจัดท าหลักสูตรระยะส้ัน แต่เน่ืองจากเกิด

ปัญหาเร่ืองการน าผลการเรียนมาเทียบโอนน้ัน
ยังไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับ จึงมีมติว่าให้ชะลอ
ไปก่อน รอการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป

2. ร่วมมือกับคณะ
และมหาวิทยาลัยใน
การเพ่ิมโควตาและ
ทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียน
ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ี
อยู่ในโรงเรียน
เครือข่ายให้มากข้ึน

- ส.ค. 64 1. หลักสูตร
2. คณะครุศาสตร์

หลักสูตรมีโควตาและทุนการศึกษาส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยแจ้งผ่าน
โรงเรียนเครือข่ายและให้ทางโรงเรียนได้
คัดเลือกและส่งรายช่ือมาให้หลักสูตร และได้รับ
การสัมภาษณ์เข้ามาในรอบท่ี 1 (Portfolio) 
จ านวน 1 คน จากจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือก

จ านวน 14 คน

1. หาแนวทางใน
การจัดท าหลักสูตร

ระยะส้ันเพ่ือน าผลมา
เทียบโอนร่วมกับ
คณะและ
มหาวิทยาลัย

- ส.ค. 64 1. หลักสูตร3.1 หลักสูตรควรหาแนวทางในการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษา เช่น ท าความร่วมมือ 

(MOU) กับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
การท าหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ันและ
สามารถน าผลการเรียนในหลักสูตรมาเทียบ
โอน จัดกิจกรรมอบรมให้เด็กนักเรียน

แล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตร
เม่ือเข้ามาศึกษาต่อได้ (credit bank) การ
ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่วย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นต้น

-

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค

3. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมในโรงเรียน
เครือข่าย ท่ีมี
นักเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดย
สอดแทรกการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ

พ.ย. 64 – เม.ย. 65 1. หลักสูตร
2. คณะครุศาสตร์
3. มหาวิทยาลัย

หลักสูตรมีการวางแผนและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไปยังโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ โดย
ทางมหาวิทยาลัยจัดทีมออกไปประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือลดปริมาณคนท่ีเข้าร่วมในสถานการณ์โควิท

 19 นอกจากน้ีหลักสูตรได้วางแผนการจัด
กิจกรรมในโรงเรียนเครือข่ายโดยมีโครงการท่ี
จะด าเนินการภายในไตรมาสท่ี 2 โดยให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ไปออกค่ายพัฒนาโรงเรียน 
รวมท้ังวางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น้ีอีกจ านวน 2 โรงเรียน



ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

เพ่ิมมากข้ึน เช่น 
การออกค่าย การ
อบรมบริการวิชาการ
 กิจกรรมจิตอาสา 
เป็นต้น

แล้วสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในหลักสูตร

เม่ือเข้ามาศึกษาต่อได้ (credit bank) การ
ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูช่วย
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นต้น

-

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยการน าของ
คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงานท่ี
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาช่วงต้น
เดือนมกราคม 2565 ท่ีผ่านมา ได้ศึกษาเร่ือง
หลักสูตร 2 ปริญญาและแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเอกคู่ ซ่ึงจะได้น าไปปรับใช้

เป็นแนวทางส าหรับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ
ครุศาสตร์ต่อไป

3. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมในโรงเรียน
เครือข่าย ท่ีมี
นักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดย

สอดแทรกการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ

4. ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็น
รูปแบบเอกคู่ ซ่ึง
ต้องมีการวิเคราะห์

ข้อมูลจากช่ือสาขาท่ี
สามารถสอบบรรจุได้
 อัตราก าลังในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องอย่าง

ละเอียด ถ่ีถ้วน

พ.ย. 64 – เม.ย. 65 1. หลักสูตร
2. คณะครุศาสตร์
3. มหาวิทยาลัย

หลักสูตรมีการวางแผนและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรไปยังโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ โดย
ทางมหาวิทยาลัยจัดทีมออกไปประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือลดปริมาณคนท่ีเข้าร่วมในสถานการณ์โควิท
 19 นอกจากน้ีหลักสูตรได้วางแผนการจัด
กิจกรรมในโรงเรียนเครือข่ายโดยมีโครงการท่ี

จะด าเนินการภายในไตรมาสท่ี 2 โดยให้
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ไปออกค่ายพัฒนาโรงเรียน 
รวมท้ังวางแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น้ีอีกจ านวน 2 โรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค

- พ.ย. 64 – เม.ย. 65 1. หลักสูตร
2. คณะครุศาสตร์
3. มหาวิทยาลัย



ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
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หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการบูรณาการ
การวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติ โดยได้ก าหนดให้บูรณาการกับ

รายวิชาปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ของ
นักศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1/2564 ซ่ึงได้ให้
นักศึกษาคิดหัวข้อและด าเนินการวิจัยใน
โรงเรียนท่ีได้ไปสังเกตการณ์สอน แล้วจึงน า
ผลการวิจัยมาเขียนเป็นบทความส่งในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ (AUCC) จ านวน  8 

เร่ือง และได้รับการตอบรับจ านวน 3 เร่ือง ส่วน
อีก 5 เร่ือง ให้นักศึกษาได้ปรับแก้ไขและส่งไป
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรภายในวันท่ี 31
 มกราคม 2565 น้ี นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการ
วางแผนให้มีการบูรณาการกับรายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปีท่ี 3 ในภาค

เรียนท่ี 2/2564 ซ่ึงอยู่ในระหว่างการด าเนินการ

3.2 ควรเพ่ิมมาตรการท่ีเป็นแรงจูงใจในการ
กระตุ้นให้นักศึกษาตีพิมพ์ในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ เช่น หากตีพิมพ์ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติจะได้เกรด A เป็น
ต้น

วางแผนการบูรณา
การรายวิชากับ
งานวิจัยของนักศึกษา

- ตลอดปีการศึกษา หลักสูตร

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยการน าของ
คณบดีคณะครุศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงานท่ี
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาช่วงต้น
เดือนมกราคม 2565 ท่ีผ่านมา ได้ศึกษาเร่ือง
หลักสูตร 2 ปริญญาและแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเอกคู่ ซ่ึงจะได้น าไปปรับใช้
เป็นแนวทางส าหรับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ

ครุศาสตร์ต่อไป

4. ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
เตรียมการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็น
รูปแบบเอกคู่ ซ่ึง
ต้องมีการวิเคราะห์
ข้อมูลจากช่ือสาขาท่ี

สามารถสอบบรรจุได้
 อัตราก าลังในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
 และอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข้องอย่าง
ละเอียด ถ่ีถ้วน

- พ.ย. 64 – เม.ย. 65 1. หลักสูตร
2. คณะครุศาสตร์
3. มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค



องค์ประกอบท่ี 4 : อาจารย์

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

1. หลักสูตร

2. คณะครุศาสตร์

2. ส่งเสริมการ
พัฒนาผลงาน
วิชาการของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร ให้
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่
ใน TCI ฐาน  2

1.หลักสูตรและคณะครุศาสตร์มีการส่งเสริม
และก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผน โดยคณะและมหาวิทยาลัยได้มีการจัด

กิจกรรมการอบรมเกณฑ์จ านวน 2 คร้ัง 1) การ
อบรมเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 
2564 โดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรม และ 
รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผ่านระบบ 
Zoom 2) การอบรมเร่ืองหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2564  เผยแพร่ในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2565 เม่ือวันพุธ
ท่ี 26 มกราคม 2565 วิทยากรโดย ศ.ดร. ปิยะ 
โควินท์ทวีวัฒน์ ผ่านระบบ Zoom

หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาตนเอง

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
 ในเร่ืองการวิจัยและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ

หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการบูรณาการ
การวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ระดับชาติ โดยได้ก าหนดให้บูรณาการกับ
รายวิชาปัญหาพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ของ
นักศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1/2564 ซ่ึงได้ให้

นักศึกษาคิดหัวข้อและด าเนินการวิจัยใน
โรงเรียนท่ีได้ไปสังเกตการณ์สอน แล้วจึงน า
ผลการวิจัยมาเขียนเป็นบทความส่งในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ (AUCC) จ านวน  8 
เร่ือง และได้รับการตอบรับจ านวน 3 เร่ือง ส่วน
อีก 5 เร่ือง ให้นักศึกษาได้ปรับแก้ไขและส่งไป
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรภายในวันท่ี 31
 มกราคม 2565 น้ี นอกจากน้ีหลักสูตรได้มีการ
วางแผนให้มีการบูรณาการกับรายวิชาโครงงาน
ทางคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาปีท่ี 3 ในภาค
เรียนท่ี 2/2564 ซ่ึงอยู่ในระหว่างการด าเนินการ

3.2 ควรเพ่ิมมาตรการท่ีเป็นแรงจูงใจในการ
กระตุ้นให้นักศึกษาตีพิมพ์ในการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ เช่น หากตีพิมพ์ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติจะได้เกรด A เป็น
ต้น

วางแผนการบูรณา
การรายวิชากับ
งานวิจัยของนักศึกษา

- ตลอดปีการศึกษา หลักสูตร

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติต้ังแต่ TCI ฐาน 2 ข้ึนไป 
เพ่ือน าไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ

1. จัดท าแผนพัฒนา

ตนเองของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร

- ส.ค. 64

- ตลอดปีการศึกษา 1. หลักสูตร
2. คณะครุศาสตร์



ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

2. ส่งเสริมการ
พัฒนาผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ให้
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
วารสารวิชาการท่ีอยู่

ใน TCI ฐาน  2

1.หลักสูตรและคณะครุศาสตร์มีการส่งเสริม
และก ากับติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผน โดยคณะและมหาวิทยาลัยได้มีการจัด
กิจกรรมการอบรมเกณฑ์จ านวน 2 คร้ัง 1) การ
อบรมเร่ืองการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 
2564 โดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ ม่ิงศิริธรรม และ 

รศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผ่านระบบ 
Zoom 2) การอบรมเร่ืองหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2564  เผยแพร่ในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2565 เม่ือวันพุธ

ท่ี 26 มกราคม 2565 วิทยากรโดย ศ.ดร. ปิยะ 
โควินท์ทวีวัฒน์ ผ่านระบบ Zoom

2. หลักสูตรก ากับติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาตนเอง 
โดย 1) ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง ก าลัง

ด าเนินการวิจัย 1 เร่ืองและคาดว่าจะส่งขอ
ต าแหน่งรศ.ในปี 2566 2) ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
 ก าลังด าเนินการวิจัย 1 เร่ืองและคาดว่าจะส่ง
ขอต าแหน่ง รศ. ในปี 2566 3) อ.ศักดา 
จันทราศรี ได้ส่งขอทุนวิจัยจ านวน 3 เร่ืองอยู่
ระหว่างการพิจารณาและคาดว่าจะย่ืนขอ

ต าแหน่งผศ. ในปี 2566 4) ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่ง
ราตรี อยู่ระหว่างการวางแผนในการท า
โครงการวิจัยจ านวน 2 เร่ือง และคาดว่าจะ
ย่ืนอต าแหน่ง รศ. ในปี 2567 5) อ.กิตติภพ 
มหาวัน อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก โดยคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2565

ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติต้ังแต่ TCI ฐาน 2 ข้ึนไป 
เพ่ือน าไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ - ตลอดปีการศึกษา 1. หลักสูตร

2. คณะครุศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค



องค์ประกอบท่ี 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
ปีการศึกษา 2563

องค์ประกอบท่ี 6 : ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

ปีการศึกษา 2563

2. หลักสูตรก ากับติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามแผนพัฒนาตนเอง 
โดย 1) ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง ก าลัง

ด าเนินการวิจัย 1 เร่ืองและคาดว่าจะส่งขอ
ต าแหน่งรศ.ในปี 2566 2) ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล
 ก าลังด าเนินการวิจัย 1 เร่ืองและคาดว่าจะส่ง
ขอต าแหน่ง รศ. ในปี 2566 3) อ.ศักดา 
จันทราศรี ได้ส่งขอทุนวิจัยจ านวน 3 เร่ืองอยู่
ระหว่างการพิจารณาและคาดว่าจะย่ืนขอ

ต าแหน่งผศ. ในปี 2566 4) ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่ง
ราตรี อยู่ระหว่างการวางแผนในการท า
โครงการวิจัยจ านวน 2 เร่ือง และคาดว่าจะ
ย่ืนอต าแหน่ง รศ. ในปี 2567 5) อ.กิตติภพ 
มหาวัน อยู่ระหว่างศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก โดยคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2565

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรค

ผลการด าเนินงาน/ ปัญหา อุปสรรคโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ


