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ค าน า 
 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู   ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง        
(Self -Assessment Report : SAR)  ประจ าปีการศึกษา 2563  และได้รับการประเมินคุณภาพภายใน           
เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 3 ท่านตามค าสั่งแต่งตั้ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูได้ตระหนักถึง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น โดยพิจารณาข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะ 
ประจ าปีการศึกษา 2563  

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

 หน้า 
ค าน า  
สารบัญ   
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  
     บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 3 
     จุดแข็งและข้อเสนอแนะส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ในภาพรวม 5 
     สรุปผลการประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู   6 
     รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1- องค์ประกอบที่ 6 16 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 
     (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562) 
     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู   

18 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)  
    ประจ าปีการศึกษา 2564 

19 

ขั้นตอนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 
    ประจ าปีการศึกษา 2564 (จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563)    
    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา............................................... 

20 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู   

 
วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

วันที่ 1กรกฏาคม 2564   
 

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

 
รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อร่าม ชนะโชติ กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ กรรมการและเลขานุการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
ข้อมูลทั่วไป (โดยย่อ) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน  

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563  ตามกรอบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2563 ระดับหลักสูตร จ านวน 6 
องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ 
 
ผลการประเมิน 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี  โดยมีค่าเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ของผลการ
ประเมินเท่ากับ 3.70 สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (output) โดยมีผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับดี  ด้าน
กระบวนการอยู่ในระดับดี และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินของหลักสูตรจ าแนกตาม
องค์ประกอบได้ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ในระดับปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 อยู่ในระดับปานกลาง 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 จุดเด่น 

1. หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา  
2. หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการที่สูง  รวมถึงมี

ผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์  
3.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ครบถ้วนทุกวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
แนวทางเสริม 
1. ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายการรับนักศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือส่งผลต่อการด าเนินงานให้

บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม  
2. หลักสูตรควรวางแผนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ในการตีพิมพ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ก.พ.อ. 

เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา  
1. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
2. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
แนวทางปรับปรุง  
1. หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่าง

ต่อเนื่อง  
2. หลักสูตรควรจัดหาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ใน

รูปแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมิน : 
(จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563)  

--------- 
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้   
องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบเุหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 เกณฑ์การประเมิน   
 1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ม่น้อยกว่า 5 คน และ 
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ 
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 2. คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าทีม่ีต าแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผ่านเกณฑ์/ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ระบเุหตุผล 
หากไม่ผ่าน

เกณฑ์ 
 4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่ มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน 
 ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

 อาจารย์พิเศษ 
คุณสมบัติระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น หากมีความจ าเป็นต้อง
ใช้ความเชี่ยวชาญของบุคคลภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ** 

  

 10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อย
ทุกๆ 5 ปี 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์) 

คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหาก
มีการปรับเพิ่ม-

ลด) 
2.บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ค่าเฉลี่ย 4.58 

 
 

 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท/หรือปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 
 

 
ร้อย
ละ

......... 

 *ได้รับการยกเว้น
เนื่องจากบัณฑิต
ไม่ต้องท าผลงาน
ประกอบการจบ

การศึกษา 

 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2  4.58  
3.นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 

-เกณฑ์การรับนักศึกษา 
-การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 
 3 ระดับ 4 

 
  
 

 

ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5 

 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
-การให้ค าปรึกษา/แนะแนว 
-การให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
-การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา/ 
การเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 

3 ระดับ 3 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5 

 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
-อัตราการส าเร็จการศึกษา 
-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

3 ระดับ 3 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์) 

คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหาก
มีการปรับเพิ่ม-

ลด) 
ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3  3.00  
4.อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์

-การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-การบริหารอาจารย์ 
-การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

3 ระดับ 3 

 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5 
 

 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - 5 **คะแนนทุกข้อ
รวมกัน หารด้วย
จ านวนข้อทั้งหมด 
 
 

1) ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 5×100 ร้อย
ละ 
100 

5 5 

2) ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 4×100 รอ้ย
ละ 
80 

5 
5 

3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 
 

1.8×100 
ร้อย
ละ 
36 

4.5 5 

 

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
-ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

3 ระดับ 
 
4 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์) 

คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหาก
มีการปรับเพิ่ม-

ลด) 
ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4  3.94  

5.หลักสูตร 
การเรียน 
การสอน  
การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
-หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร 
-การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
-การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ 

3 ระดับ 3 

 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5 

 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
เรียนการสอน 
-การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระ 
-การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
-การจัดการเรียนการสอนที่มีการ 
ฝึกปฏิบัติระดับปริญญาตรี 
-การช่วยเหลือก ากับการท าวิทยานิพนธ์/
การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 
3 ระดับ 

 
3 

 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์) 

คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหาก
มีการปรับเพิ่ม-

ลด) 
 5.3 การประเมินผู้เรียน 

-การประเมินผู้เรียนตามกรอบ TQF 
-การตรวจสอบการประเมินผู้เรียน 
-การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน 
-การประเมินวิทยานิพนธ์และ 
การค้นคว้าอิสระ 

 
3 ระดับ 

 
3 

 
 
 

ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรือ 5 

 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

5  
 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

  

 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสา
ชา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

  

 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์) 

คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหาก
มีการปรับเพิ่ม-

ลด) 
 4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไมไ่ด้ประเมินในปี
นี้ 

- - 

 5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

- - 

 6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

- - 

 7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอนหรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

- - 

 8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

- - 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์) 

คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหาก
มีการปรับเพิ่ม-

ลด) 
 9.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ

พัฒนาทางวิชาการและ/วิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

 

ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

- - 

 10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการสอน(ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชีว้ัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

- - 

 11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไมไ่ด้ประเมินในปี
นี้ 

- - 

 12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ผลต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

- - 

 13.นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจาก
ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 
  เป็นตัวชีว้ัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

- - 

 14.มีการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู
เป็นรายปี ทุกปีตลอดหลักสูตร 

 ผ่าน 
  ไม่ผ่าน 

- - 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(ตัวตั้ง/ตัวหาร
,ผลลัพธ์) 

คะแนนที่
ได้ 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผลหาก
มีการปรับเพิ่ม-

ลด) 
  เป็นตัวชี้วัดที่
ไม่ได้ประเมินในปี
นี้ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5  3.50  
6.สิ่งสนับสนุน 
การเรียน 
การสอน 

6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนการสอน 
-ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/
สถาบัน 
-จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและ
เหมาะสม 
-กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3 ระดับ 3 

 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะหรือเหตุผลที่ให้คะแนน 4 หรอื 5 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 6  3.00  

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2-6  3.70  



15 
 

4. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

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 ผ่านการประเมิน หลักสูตร ได้/ไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 2 - - 4.57 4.58 ระดับคุณภาพดีมาก  
3 3 3.00 - - 3.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 3 3.67 - - 3.94 ระดับคุณภาพดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

รวม 11 3.69 3.50 4.58 3.70 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพ 
ดี 

ระดับ
คุณภาพ 

ด ี

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 

ระดับ
คุณภาพ 

ด ี

 

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ขององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยน าเข้า 
 

องค์ประกอบที่ 
คะแนน
ผ่าน 

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
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

1 - - 2.1   
3 2 3.2,3.3 - -   
4 3 4.1,4.2,4.3 - -   
5 4 5.1 5.2,5.3,5.

4 
-   

6 1 - 6.1 -   
รวม 11 6 4 1   

ผลการประเมิน      
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6. จุดเด่นและแนวทางเสริม/ จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
- 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 1. บัณฑิตมีความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนด 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
- 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
จุดเด่น 
สามารถรับนักศึกษาเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา 
แนวทางเสริม 
ควรมีการตั้งค่าเป้าหมายการรับนักศึกษาท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อส่งผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุ 
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
- 
 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
จุดเด่น 
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการที่สูง รวมถึงมีผลงานทาง
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ 
แนวทางเสริม 
หลักสูตรควรวางแผนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ในการตีพิมพ์เผยแพร่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ ก.พ.อ. เพื่อ 
ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น 
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แนวทางปรับปรุง 
หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ครบถ้วนทุกวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
- 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
- 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
แนวทางปรับปรุง 
หลักสูตรควรจัดหาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) 

หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการ 

สรุปประเด็น 
ที่ต้องพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธ์/ 
ตัวบ่งชี้(KPI) 

วัน/
เดือน/ปี 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

- - - - - - - - 

2. บัณฑิต - - - - - - - - 
3. นักศึกษา ควรมีการตั้งค่า

เป้าหมายการรับ
นักศึกษาท้ังเชิง
ปริมาณ และเชิง
คุณภาพ เพ่ือส่งผล
ต่อการด าเนินงานให้

หลักสูตรตั้งค่า
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัดทั้งเชิง
คุณภาพ และเชิง
ปริมาณอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

3.1 ประชุมวางแผน
เพ่ือก าหนดค่า
เป้าหมายของ
ตัวชี้วัดในเชิง
คุณภาพและเชิง
ปริมาณ 

3.1.1 จ านวน
กิจกรรม/โครงการที่มี
การก าหนดค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัด 
   

3.1.1 ทุก
กิจกรรม/ 
โครงการมกีาร
ก าหนดค่า
เปา้หมาย 

ส.ค.64 หลักสูตร 
 

ด าเนินการ
ก าหนดค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
แล้ว 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

บรรลุ เป้าหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 ก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้ไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้
ในแผน 

3.2.1 ก ากับติดตาม
การด าเนินงานทุกไตร
มาส 
 
 

3.2.1 รายงาน
ผลการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

หลักสูตร 
 

อยู่ระหว่าง
การก ากับ
ติดตาม 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการ 

สรุปประเด็น 
ที่ต้องพัฒนา 

วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ 

ผลลัพธ์/ 
ตัวบ่งชี้(KPI) 

วัน/
เดือน/ปี 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

4. อาจารย์ หลักสูตรควรวาง
แผนการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ 
ในการตีพิมพ์
เผยแพร่ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ 
ก.พ.อ. เพื่อส่งผลต่อ

หลักสูตรวางแผน
การพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการ ในการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ 
ก.พ.อ. เพื่อส่งผลต่อ
การพัฒนาตนเอง

4.1.1 ประชุม
วางแผนการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

4.1.1 แผนการพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4.1.1 แผนฯ
จ านวน 1 ฉบับ 

ส.ค.64 หลักสูตร 
 

จัดท า
แผนพัฒนา
อาจารย์

แล้ว 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

การพัฒนาตนเองเข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4.1.2 ก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้ไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้
ในแผน 

4.2.1 ก ากับติดตาม
การด าเนินงานทุกไตร
มาส 
 
 

4.2.1 รายงาน
ผลการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

หลักสูตร 
 

อยู่ระหว่าง
การก ากับ
ติดตาม 

หลักสูตรควรส่งเสริม
ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงาน
ตีพิมพ์ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 

หลักสูตรส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงาน
ตีพิมพ์ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.2.1 ประชุม
วางแผนเพ่ือก าหนด
แนวทางในการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  

4.2.1 มีการก าหนด
แนวทางในการ
ส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ  
 

4.2.1 แนวทาง
ในการส่งเสริม
ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ  

ส.ค.64 หลักสูตร 
 

อยู่ระหว่าง
การ

ส่งเสริม 

   4.2.2 ก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้ไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้
ในแผน 

4.22 ก ากับติดตาม
การด าเนินงานทุกไตร
มาส 
 
 

4.2.2 รายงาน
ผลการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

หลักสูตร 
 

อยู่ระหว่าง
การก ากับ
ติดตาม 



16 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

- - - - - - - - 

6. ส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

หลักสูตรควรจัดหา
แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ต่าง ๆ 
รวมทั้งอุปกรณ์
เพ่ิมเติมที่ช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้
ในรูปแบบออนไลน์
ให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตร 

หลักสูตรจัดหาแหล่ง
การเรียนรู้ออนไลน์
ต่าง ๆ รวมทั้ง
อุปกรณ์เพ่ิมเติมที่
ช่วยสนับสนุนการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร 

6.1 ประชุมวางแผน
เพ่ือก าหนดแนวทาง
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
ออนไลน์ รวมทัง้
อุปกรณ์เพ่ิมเติมที่
ช่วยสนับสนุนการ
เรียนรู้ในรูปแบบ
ออนไลน์ให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร   
 

6.1.1 มีการก าหนด
แนวทางส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
ออนไลน์ รวมทั้ง
อุปกรณ์เพ่ิมเติมที่ช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้
ในรูปแบบออนไลน์
ให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตร 

6.1.1 แนวทาง
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เรียนรู้ออนไลน์ 
ฯ 

ส.ค.63 หลักสูตร 
 

ด าเนินการ
ประชุม
วางแผน

เพ่ือ
ก าหนด
แนวทาง

แล้ว 

   6.2 ก ากับติดตาม
การด าเนินงานให้ไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้
ในแผน 

6.2.1 ก ากับติดตาม
การด าเนินงานทุกไตร
มาส 
 
 

6.2.1 รายงาน
ผลการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงาน 

ตลอดปี
การศึกษา 

หลักสูตร 
 

อยู่ระหว่าง
การก ากบั
ติดตาม 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
  



 

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) 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2564  
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563) 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท สุขหวาน   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง   กรรมการ 
3. ดร.รวีวัตร์ สิรภิูบาล     กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์ ชอบท าดี   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ รู้แผน   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวฒัน์ มอนไธสง   กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง   กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม   กรรมการและเลขานุการ 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


