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บทสรุปผู้บรหิาร 
 
 

 คณะครุศาสตรไ์ด้พัฒนาการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชา

ใหม่ เพื่อให้มีเอกลักษณท์ี่โดดเด่น และมุ่งตอบสนองตามการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และตามสภาพแวดล้อม

ความเจริญกา้วหน้าทั้งทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกจิ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ อีกทั้ง

คณะครุศาสตรม์ีความจ าเป็นที่เป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคม ว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิต

บัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันระดับสากล และเพื่อให้การจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์มีคุณภาพ  

ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ  

ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์มีได้

ด าเนินการตามพันธกิจของคณะ คือ ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการ

วิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคณะ จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา

องค์กร ด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาคณาจารย์ ด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ 

ด้านการบรกิารวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 จากการด าเนินงานของคณะครุศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2559 ปรากฏผล ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการประเมินตนเอง ระดับคณะ 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

0.01–1.50 ต้องปรับปรุง

เร่งดว่น 

1.51–2.50 ตอ้งปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช ้

3.51–4.50 ระดับดี 

4.51 – 5.00 ระดับดีมาก 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 6  2.58 5.00  3.21 3.49 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 

2 3 5.00 5.00  5.00 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 3.18 5.00 4.11 4.30 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ 
การด าเนนิงาน

ระดับพอใช้ 

การด าเนนิงาน

ระดับดีมาก 

การ

ด าเนนิงาน

ระดับดี 

 



 จากตารางแสดงผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 พบว่า ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

คุณภาพ ในภาพรวมทั้ง 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 คะแนน ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี จ าแนกตาม

ปัจจัย น าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) ได้ดังนี้ 

  ปัจจัยน าเข้า (Input)  คะแนนเฉลี่ย 3.18 ระดับคุณภาพพอใช้ 

  ปัจจัยกระบวนการ (Process) คะแนนเฉลี่ย 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

  ปัจจัยผลลัพธ์ (Output)  คะแนนเฉลี่ย 4.11 ระดับคุณภาพด ี

 ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ได้วิเคราะห์จุดเด่น แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทาง  

ในการปรับปรุงและพัฒนา จากทุกองค์ประกอบส าหรับการปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ให้มีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียด ดังนี้ 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา ตามองคป์ระกอบ 

จุดเด่น 

   องค์ประกอบที่ 1 

   1. คณะกรรมการสโมสรนกัศึกษามีความสามารถในการท ากิจกรรม 

   2. นักศึกษาให้ความรว่มมอืในการท ากิจกรรม 

   องค์ประกอบที่ 2 

   1. สถาบันวิจัยและพัฒนาคอยให้ค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนินงานวิจยั กับคณะครุศาสตร์ 

   2. อาจารย์คณะครุศาสตร ์มีศักยภาพในการขอทนุสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทนุภายนอก 

   องค์ประกอบที่ 3 

   1. มีการท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนรว่มฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

   2. คณะครุศาสตร ์ด าเนินโครงการที่หลากหลาย ที่ตอบสนองความตอ้งการของครูและบุคลากรทางการ 

      ศึกษา 

   องค์ประกอบที่ 4 

   1. คณะครุศาสตรต์ั้งอยู่ใกล้แหลง่ศิลปวัฒนธรรม 

   องค์ประกอบที่ 5 

   1. การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

   2. มีแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจน ที่มาจากการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วนของคณะ 

   3. ใช้การวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพือ่บริหารงบประมาณ 

   4. การใช้กระบวนการจดัการความรู้ น าไปสู่การพัฒนาการสอนและการวิจัย 

แนวทางเสริมจุดเด่น 

   องค์ประกอบที่ 1 

   1. จัดวัสดอุุปกรณส์่งเสรมิการท ากิจกรรม 

   2. ให้ค าแนะน าการประยุกต์รูปแบบการจัดกิจกรรมให้ทันสมยั 

 



   องค์ประกอบที่ 2 

   - 

   องค์ประกอบที่ 3 

   - 

   องค์ประกอบที่ 4 

   1. การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกจิกรรมท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมกับแหล่งศิลปวัฒนธรรม 

   องค์ประกอบที่ 5 

   1. เพิ่มโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร ์ตามตัวบง่ชีห้ลัก/ส าคัญ 

   2. สรา้งความเข้าใจในเป้าหมายขององคก์รให้ชัดเจน และเน้นการมีส่วนรว่มของบุคลากรทุกภาคส่วน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

   องค์ประกอบที่ 1 

   1. การส่งเสรมิ ให้คณาจารย์ศึกษาตอ่ในระดับปรญิญาเอกทัง้แบบในเวลาและนอกเวลา 

   2. การส่งเสรมิให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ งานวจิัย หนังสือ ต ารา 

   3. การเพิ่มจ านวนอาจารยป์ระจ าใหม้ีสดัส่วนเหมาะสมตามเกณฑม์าตรฐาน 

   4. การผลิตบัณฑติให้ได้รับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

   5. เพิ่มพืน้ที่จดักจิกรรม 

   6. เพิ่มป้ายประชาสมัพันธท์ี่น่าสนใจ 

   องค์ประกอบที่ 2 

   1. ควรพจิารณาทักษะการเขียนบทความวิจยัใหอ้าจารย์ เพื่อน าไปสู่การตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 

   2. ควรพัฒนาอาจารยใ์ห้มตี าแหนง่วิชาการมากขึ้น 

   องค์ประกอบที่ 3 

   1. ควรมีการให้บริการวชิาการกับสถานศึกษาที่มีบนัทึกความร่วมมือ (MOU) 

   2. พืน้ที่การให้บริการวชิาการไม่ควรซ้ าซอ้น 

   องค์ประกอบที่ 4 

   1. พัฒนารูปแบบกจิกรรมให้ส่งเสรมิอัตลักษณข์องมหาวทิยาลยั 

   องค์ประกอบที่ 5 

   1. การสรา้งองคค์วามรู้และงานสรา้งสรรคเ์ชิงวิชาการ 

แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา 

   องค์ประกอบที่ 1 

   1. การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการท าต าแหน่งทางวชิาการให้กับบุคลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

   2. การส่งเสรมิและสนับสนนุการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของคณาจารยใ์นระดับชาติและระดับ 

      นานาชาติเพิ่มขึน้ 

   3. การจัดท าแผนพัฒนาบคุลากรเชิงรุก 



   4. การปรับอาจารย์พิเศษทีม่ีชั่วโมงการสอนมาก เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ า 

   5. ปรับปรุงพืน้ที่ให้บริการจัดเก็บวัสดุอุปกรณแ์กน่ักศึกษา 

   6. สง่เสริมการจัดกจิกรรมรว่มกับสังคม 

   องค์ประกอบที่ 2 

   - 

   องค์ประกอบที่ 3 

   - 

   องค์ประกอบที่ 4 

   1. พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในการจัดกจิกรรมส่งเสรมิอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

   องค์ประกอบที่ 5 

   1. จัดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองและองคก์ร 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................... 

                                                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์)  

                                                                                  คณบดีคณะครุศาสตร ์

                                                                                  ( 15 สิงหาคม 2560 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

คณะครุศาสตร์จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ขึ้นมา 

เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  

(1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5 องค์ประกอบ  

13 ตัวบ่งชี้ โดยการรวบรวมและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ จะสะท้อนผล 

การด าเนินงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา เพื่อเป็นโอกาสให้คณะครุศาสตร์น าไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ 

การจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต รวมทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ 

 ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและ  

มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาของคณะครุศาสตร์ส าเร็จไปได้ด้วยดี 

 

 

 

ลงชื่อ.................................................................... 

                                                                                  (รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์)  

                                                                                  คณบดีคณะครุศาสตร ์

                                                                                  ( 15 สิงหาคม 2560 ) 
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ส่วนที่ 1 

บริบทหน่วยงาน 

 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน ท่ีตัง้ และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ตั้งอยู่ที่อาคาร  11  อาคารกรรณาภรณ์พิพัฒน์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทรศัพท์ 0 2160 1061-2 

โทรสาร  0 2160 1057 เว็บไซต์  http://www.edu.ssru.ac.th 

 คณะครุศาสตร ์มีประวัติความเป็นมาในการจัดการเรียนการสอนนับตั้งแต่ปพีุทธศักราช 2480 จนถึง

ปีพุทธศักราช 2560 รวมเวลา 80 ปี โดยเร่ิมจากโรงเรยีนสวนสุนันทาวิทยาลัย พัฒนามาเป็นวิทยาลัยครูสวน

สุนันทา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีการศึกษา 2559 คณะ  

ครุศาสตรเ์ปิดสอนระดับปรญิญาตร ีจ านวน 7 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร 4 ปี จ านวน 1 สาขาวิชา คือ 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และหลักสูตร 5 ปี ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา

ภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาคณติศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป สาขาวิชาสังคมศึกษา และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติวิชาชีพครู จ านวน 1 หลักสูตร 

  

1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย 

ปรัชญา 

 ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

วิสัยทัศน์ 

 สรา้งและยกระดับคุณภาพครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา พรอ้มเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

พันธกจิ  

 ผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

 1. พัฒนามหาวิทยาลยัให้เป็นเอตทัคคะอยา่งยัง่ยนื 

 2. สรา้งผลงานวิชาการ ตีพมิพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปญัญา 

 3. สรา้งความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงเครอืข่าย 

 4. ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

เป้าหมายการพัฒนาคณะครุศาสตร์ 

 1. ด้านการพัฒนาองคก์ร  

 - จัดวางระบบการบริหารจัดการองคก์รตามหลักธรรมาภบิาล เน้นการตรวจสอบ การมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาองคก์รแบบไตรภาค ีศิษย์เกา่ คณาจารย์ ศิษย์ปจัจุบัน  

http://www.edu.ssru.ac.th/
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 - สรา้งเครอืข่ายเพื่อพัฒนาองคก์รและเสริมสรา้งความสามารถของเจา้หน้าทีใ่นการปฏบิัติงานด้วย

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2. ด้านการวิจัย  

 - สนับสนุนและส่งเสรมิการท าวิจัยของคณาจารย ์โดยการหาทุนสนับสนุนเพื่อท าการวิจยัทั้งจาก

ภายใน ภายนอก และต่างประเทศ  

 - สรา้งเครอืข่ายภาควีิจัยระหว่างองคก์ร เพื่อพัฒนางานวิจยัเข้าสู่ระดับสากล  

 - เน้นการสรา้งนวัตกรรมทางด้านหลักสตูร การเรยีนการสอน การวดัผลประเมนิผล จากการท าวิจัย 

และน าไปตีพมิพ์เผยแพร่แก่สาธารณชน  

 3. ด้านการจดัการเรียนการสอน  

 - เน้นการผลติบัณฑติให้มีความรู้คู่คุณธรรม สรา้งเสริมทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพครู  

 - จัดใหม้ีการแลกเปลีย่นนักศกึษาเพื่อการเรยีนรู ้การอาชีพ และวัฒนธรรมกับนักศึกษาในกลุ่ม

ประเทศอาเซยีน  

 - เพิ่มขีดความสามารถด้านการแขง่ขันของนักศึกษาด้วยการจัดการเรยีนการสอนแบบ Project-

based learning, Problem-based learning, Brain-based learning และ Active learning 

 - พัฒนาศักยภาพดา้นความรู้ และบุคลิกภาพของนักศึกษาด้วยภาษาตา่งประเทศ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และงานวิจัยในช้ันเรียน  

 - เสริมสรา้งระบบคุณธรรมและคา่นยิมโดยใชก้จิกรรมเชงิประจักษ์ ใช้ระบบผู้ช้ีแนะ/ผู้แนะน า 

 4. ด้านการพัฒนาคณาจารย์  

 - เน้นการประสานงาน ความรว่มมือระหวา่งคณาจารย์และบุคลากรด้วยการด าเนนิงานแบบ Team-

based approach  และการมสีว่นร่วมของบุคลากรทั่วทั้งคณะ 

 - ส่งเสรมิการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้มีการท าผลงานทางวิชาการ ศึกษาตอ่ ตลอดจนการ

ฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลยั  

 - พัฒนาศักยภาพคณาจารยแ์ละบุคลากรใหม้ีความรูแ้ละความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - มุ่งพัฒนาคณาจารย์และบคุลากรแบบมีเงื่อนไขโดยก าหนดให้คณาจารยส์ามารถสรา้งนวัตกรรม

ทางดา้นวิชาการตามความถนัด และบุคลากรสามารถปฏบิัติงานจนเป็นตัวอยา่งทีด่ีหรอืแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศ

ได้ (Good/best practice)  

 - ส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จรยิธรรม การเสริมสรา้งบุคลิกภาพเพื่อความเป็นครูมือ

อาชีพแบบเพื่อนช่วยเพื่อน แบบ Coaching และ Mentoring   

 5. ด้านความสมัพันธ์กับต่างประเทศ  

 - ประสานความร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัในและนอกประชาคมอาเซยีน เพื่อยกระดับการพัฒนา

งานวิจยั  

 - สรา้งความสัมพนัธ์กับมหาวทิยาลยัในประชาคมอาเซยีนให้มีการท างานวิชาการ งานวจิัย หรืองาน

บรกิารวิชาการรว่มกัน  
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 - สนันสนนุใหม้ีการแลกเปลีย่นเรียนรูท้างด้านภาษา วัฒนธรรม งานวิชาการกับคณาจารย์และ

นักศึกษาในประชาคมอาเซยีน  

 6. ด้านการบริการวชิาการ  

 - จัดใหม้ีการจัดท าแผนบริการวชิาการทั้งระยะสัน้และระยะยาว เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทั้งแบบ

ให้เปล่าและแบบหารายได้เขา้คณะ 

 - เน้นการบรกิารวิชาการที่มาจากงานวิจยัของคณาจารย ์และการสรา้งองคค์วามรู้จาก

ประสบการณก์ารสอน  

 - เน้นการสรา้งรายได้จากการผลิตต าราทางวิชาการและการบริการวชิาการ  

 7. ด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

 - สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสนุันทาในการผลิตครูให้มีภูมิรู้แบบมืออาชีพ ผสมผสานกับ

คุณธรรม คา่นิยมของสวนสุนนัทา  

 - สนันสนนุใหม้ีการใช้ความรูจ้ากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารมิาจดัเป็นกิจกรรมทั้งในและ

นอกหลักสูตรให้กับนักศึกษา  

 - เน้นการจัดท าข้อมลูฐานความรูด้้านภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการสืบคน้ของ

คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและสาธารณชนทั่วไป 

 

1.3 โครงสรา้งองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
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โครงสร้างการบริหาร 
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โครงสร้างองค์กร 
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1.4 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าหน่วยงานชุดปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ 

คณบดคีณะครุศาสตร ์

 

 

 

 

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ ์ บุญผดุง     อาจารย์สงกรานณ์  ขุนทพิย์ทอง 

           รองคณบดีฝ่ายบรหิาร     รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

 

 

 

     อาจารย ์ดร.อัญชนา  สุขสมจิตร    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณ ี โฆมานะสิน 

         รองคณบดีฝ่ายวิชาการ           รองคณบดีฝา่ยแผนงานและประกันคณุภาพ 

 

 

 

 
          อาจารย ์ดร.กรรณิการ ์ ภิรมย์รัตน์  

        รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
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คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์   

1. คณบดีคณะครุศาสตร ์ ประธานคณะกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  ศิรทิวี กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  อุ่นอบ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.เตือนใจ  ทองส ารติ กรรมการ 

(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุทธพิงศ์  บุญผดงุ กรรมการ 

6. อาจารย ์ดร.อัญชนา  สุขสมจติร กรรมการ 

7. อาจารย ์ดร.อารยา  ล ี กรรมการ 

8. อาจารย์ทศันีย ์ เศรษฐพงศ์ กรรมการ 

9. อาจารย์วภิาวรรณ  เอกวรรณัง กรรมการ 

10. หัวหน้าส านักงานคณะครุศาสตร์ เลขานุการ 

 

1.5 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

คณะครุศาสตร์มีหลักสูตรและสาขาที่เปิดการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 จ านวน 

8 หลักสูตร ดังตารางแสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

 ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน  

ชื่อหลักสูตร สาขาวชิา จ านวน 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต วิชาชีพครู 1 

หลักสูตร 4 ป ี

ครุศาสตรบัณฑิต นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การศึกษา 
1 

หลักสูตร 5 ปี 

ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย (5ปี) หลักสูตรใหม ่  

พ.ศ. 2555 

สาขาวิชาภาษาไทย 
1 

ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ (5ปี) หลักสตูรใหม่  

พ.ศ. 2555 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1 

ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรท์ั่วไป (5ปี) หลักสูตร

ใหม ่พ.ศ. 2555 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป 
1 

ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร ์(5ปี) หลักสูตรใหม ่ 

พ.ศ. 2555 

สาขาวิชาคณติศาสตร์ 
1 
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ชื่อหลักสูตร สาขาวชิา จ านวน 

ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย (5ปี) หลักสตูร

ใหม ่พ.ศ. 2555 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 
1 

ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา (5ปี) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 
1 

รวมท้ังหมด (หลักสูตร/สาขาวิชา) 8 

 

1.6 จ านวนนักศึกษาปัจจุบนั 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีภาคปกติ แยกตามชั้นปี 

สาขาวชิา 

ระดับปริญญาตร ี(จ านวน) 

รวม ปี 1 

(คน) 

ปี 2 

(คน) 

ปี 3 

(คน) 

ปี 4 

(คน) 

ปี 5 

(คน) 

4 ปี 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา - 2 30 35 - 67 

5 ปี 

ภาษาไทย 66 90 63 91 61 371 

ภาษาอังกฤษ 64 63 54 82 50 313 

วิทยาศาสตรท์ั่วไป 60 44 54 74 55 287 

คณิตศาสตร์ 65 59 53 80 59 316 

การศึกษาปฐมวัย 68 77 51 86 56 338 

สังคมศึกษา 76 82 56 84 63 361 

รวมท้ังสิ้น (คน) 399 417 361 532 344 2,053 

 

 ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีภาคพเิศษ แยกตามชั้นปี 

สาขาวชิา 

ระดับปริญญาตร ี(จ านวน) 

รวม ปี 1 

(คน) 

ปี 2 

(คน) 

ปี 3 

(คน) 

ปี 4 

(คน) 

ปี 5 

(คน) 

5 ปี 

การศึกษาปฐมวัย - 61 33 37 - 131 

รวม (คน) - 61 33 37 - 131 
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

หลักสูตร 

ระดับปริญญาตร ี(จ านวน) 

รวม 
รหัส 

59 

(คน) 

รหัส 

60 

(คน) 

รหัส 

61 

(คน) 

รหัส 

62 

(คน) 

รหัส 

63 

(คน) 

2 ป ี

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 90 - - - - 90 

รวม (คน) 90 - - - - 90 

 

สรุปจ านวนนักศึกษา ปีการศกึษา 2559 

 1. จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีภาคปกติ  2,053 คน 

 2. จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีภาคพเิศษ          131 คน 

 3. จ านวนนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพครู      90 คน 

      รวม  2,274 คน 

 

1.7 จ านวนอาจารยแ์ละบคุลากรสายสนันสนุนวิชาการ 

ในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการที่เป็นอาจารย์ประจ า จ านวน 61 คน 

จ าแนกตามวุฒิทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ ดังแสดงในตาราง 

 ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2559 

สาขาวชิา 
วุฒิการศึกษา 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้าราชการ - 18 8 26 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

  - ประเภทประจ า - 19 13 32 

  - ประเภทชั่วคราว - 3 - 3 

รวมท้ังสิ้น - 40 21 61 
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนอาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี

การศึกษา 2559 

สาขาวชิา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

ข้าราชการ 12 10 4 - 26 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

  - ประเภทประจ า 28 4 - - 32 

  - ประเภทชั่วคราว 3 - - - 3 

รวมท้ังสิ้น 43 14 4 - 61 

 

หมายเหตุ : อาจารย์ลาศึกษาต่อ จ านวน 1 คน คอื  อาจารย์พิณทพิา  สืบแสง 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรม์ีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 18 คน จ าแนกตามวุฒิ

ทางการศึกษา ดังแสดงในตาราง 

 ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 18 คน จ าแนกตามวุฒิทางการ

ศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

สาขาวชิา 

ระดับปริญญา 

ต่ ากว่า 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

ข้าราชการ - - 1 - 1 

พนักงานราชการ - 1 - - 1 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจ า - 8 1 - 9 

พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทชั่วคราว 1 1 - - 2 

ลูกจา้งประจ า - - 1 - 1 

ลูกจา้งช่ัวคราว 4 - - - 4 

รวมท้ังสิ้น 5 10 3 - 18 
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1.8 ข้อมูลพืน้ฐานโดยย่อเกีย่วกับงบประมาณและอาคารสถานที ่

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 

 ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 (ที่ได้รับการจัดสรร) 

ประเภทงบประมาณ จ านวนเงนิ (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดิน 5,144,200 18.94 

เงินรายได้ 20,291,700 74.71 

เงินภาคสมทบ 1,725,500 6.35 

รวมเงินท่ีได้รับจัดสรร 27,161,400 100.00 

   

 ตารางท่ี 9 แสดงงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามงบรายจ่าย และแผนงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

หมวดรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ 

รวม ร้อยละ งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได ้ เงินภาคสมทบ 

งบบุคลากร - 3,129,530 198,000 3,327,530 12.25 

งบด าเนินการ 1,739,200 10,443,170 1,527,500 13,709,870 50.48 

งบลงทุน - 6,719,000 - 6,719,000 24.74 

งบอุดหนุน 905,000 - - 905,000 3.33 

งบรายจ่ายอื่น 2,500,000 - - 2,500,000 9.20 

รวมทั้งสิ้น 5,144,200 20,291,700 1,725,500 27,161,400 100.00 

 

หมายเหตุ : ได้รับงบอุดหนุนบริการวิชาการ จ านวน 905,000 บาท จากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

 

1.9 เอกลักษณ์ของหน่วยงาน 

 เน้นความเป็นวงั ปลูกฝังองคค์วามรู้ ยดึมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้ส่ากล 

1.10 อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

 เป็นนักปฏิบัต ิถนัดวิชาการ เช่ียวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ 

ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ปกีารศึกษา 2559 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบณัฑิต 

- 

 

 

 

1. พัฒนา

หลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

คะแนนเฉลี่ย

ความพงึพอใจ

ของนักศกึษาท่ี

มตีอ่หลักสูตร 

4.01 ด าเนนิการส ารวจความ

พงึพอใจของนักศึกษา

เรียบร้อยแลว้ คะแนน

เฉลี่ยความพงึพอใจของ

นักศกึษาท่ีมีต่อหลักสูตร

ทุกหลักสูตร เท่ากับ 4.24 

อาจารย ์ประจ ำคณะม  ี 

ค ุณว ุฒร ิ ะด ับปร ิญญาเอก  

ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ 

สกอ. 

2. พัฒนา

บุคลากรสาย

วชิาการ 

อาจารย์ประจ า

คณะที่มี

คุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ร้อยละ 

30 

คณะด าเนนิการเปิดรับ

สมัครอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒปิริญญาเอก 

ทดแทนอัตราอาจารยท่ี์

เกษยีณอายุราชการและ

ลาออก และผลักดันให้

อาจารย์ศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอก ปัจจุบันมี

อาจารย์ประจ าทัง้หมด 61 

คน มีอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒปิริญญาเอก 

จ านวน 21 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.43 ท้ังน้ียังมี

การผลักดันและส่งเสริม

ให้อาจารย์เข้าสูต่ าแหนง่ท่ี

สูงขึน้ ตามแผนพัฒนา

บุคลากร ปัจจุบันมี

อาจารย์ประจ าที่มีด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

จ านวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 29.51 

ต าแหน่งทางวิชาการของ 

อาจารย์ประจ าคณะยังไม่

เป็ น ไปตาม เกณฑ์ของ

สกอ .   

อาจารย์ประจ า

คณะที่ด ารง

ต าแหนง่ทาง

วชิาการ 

ร้อยละ 

25 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การประเมินการจัดบริการ  

ยังไม ่ครอบคล ุมท ุกดา ้ น ยงัขาด

การให ้บรก ิ ารด ้านการ  

ให ้คำปรึกษาทางว ิชาการ  

การใช ้ช ีวต ิ  และด ้านการให ้  

ขอ ้ มูลของแหลง ่ งาน 

3. คลินกิให้

ค าปรึกษาแก่

นักศกึษา 

คะแนนเฉลี่ย

ความพงึพอใจ

ของนักศกึษา 

3.51 คณะด าเนนิการจัดท า

โครงการคลินิกให้

ค าปรึกษาแก่นักศกึษา 

โดยจัดบริการให้

ค าปรึกษาทางวชิาการ 

และการใชช้วีติแก่

นักศกึษา ในวันท่ี 6 

มนีาคม 2560 ณ ห้อง

ประชุม 1124 คณะครุ

ศาสตร์ พบวา่ นักศกึษามี

ความพงึพอใจ เท่ากับ 

3.82 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

คณะควรส่งเสรม ิ และสนับสนนุ

ใหอ้าจารย์ขอแหลง ่ ทุนวิจัยจาก

ภายนอก เช ่น การสร้างเครอ ื ข่าย

วิจัยร ่วมกับหนว่ยงานที่ม ี

ศักยภาพและความพรอ้ม ในการ

ทำวิจัย 

 

 

 

จัดหาแหล่งทุน

งานวจิัยโดย

อาศัยเครอืขา่ย 

เงินสนับสนุน

งานวจิัยและ

งานสร้างสรรค์

ตอ่อาจารย์

ประจ าและ

นักวจิัย 

25,000 

บาท 

คณะด าเนนิได้รับเงินทุน

วจิัยและงานสร้างสรรค์ 

จากแหล่งทุนท้ังภายใน

และภายนอก

มหาวทิยาลัย เป็นเงิน

จ านวน 21,928,111 บาท 

มอีาจารย์ประจ าทัง้หมด

(ไมร่วมลาศึกษาต่อ) 60 

คน คิดเป็นค่าเฉลี่ยตอ่

อาจารย์ประจ าและ

นักวจิัย เท่ากับ 

365,468.52 บาท 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ยงัไม่พบแผนบรก ิ าร วิชาการที่

สามารถนำ ไปใช้ประโยชน ์อยา่ง

เป็นรูปธรรม 

จัดท าแผนการ

น าไปใชป้ระโยชน์

จากงานบริการ

วชิาการอยา่ง

เป็นรูปธรรม

ชัดเจน 

เล่มแผน

ปฏบัิตกิารดา้น

การบริการ

วชิาการ 

1 เล่ม คณะด าเนนิการจัดท า

แผนการน าไปใชป้ระโยชน์

จากงานบริการวิชาการ

อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

ซึ่งแผนดังกล่าวเป็นสว่น

หนึ่งในเล่มแผนปฏิบัตกิาร

ด้านการบริการวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การกำหนดตัวชีว้ดัของแผนดา้น

ทำนุบำ รุงศลิปะและวัฒนธรรม

ย ังไมส ่ ามารถสะทอ ้ นความ

สำเร ็จตามวตัถุประสงค ์ของแผน 

 

 

 

ปรับตัวช้ีวัด

ความส าเร็จของ

แผนให้

สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของ

แผนปฏิบัตกิาร

ด้านท านุบ ารุง

ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

เล่มแผน

ปฏบัิตกิารดา้น

ท านุบ ารุง

ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

1 เล่ม คณะด าเนนิการปรับ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

แผนให้สอดคลอ้งกับ

วัตถุประสงค์ของ

แผนปฏิบัตกิารดา้นท านุ

บ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

คณะยงัขาดระบบการ จดัการ

ความรู้ทีเ่ปน็รูปธรรมโดยเฉพาะ 

อยา ่ งยิ่งดา ้ นการผลต ิ บัณฑต ิ และ 

การวิจัย 

 

 

จัดท าแผนการ

จัดการความรู้ท่ี

ครอบคลุมท้ัง

ด้านการผลิต

บัณฑิตและการ

วจิัย 

จ านวนองค์

ความรู้ 

2 องค์

ความรู้ 

คณะด าเนนิการจัดท า

แผนการจัดการความรู้ท่ี

ครอบคลุมท้ังดา้นการ

ผลิตบัณฑิตและการวจิัย

ร่วมกับมหาวทิยาลัย 

จ านวน 3 แผน และสกัด

เป็นองค์ความรู้ จ านวน 3 

องคค์วามรู้ คอื  

1) องคค์วามรู้เร่ือง 

รูปแบบการจัดการ

เรียนรู ้ได้ด าเนินการ

ถอดบทเรียนจาก

อาจารย ์รว่มกันสกัด

องคค์วามรู้ในภาพรวม

ของกลุ่ม และ

แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับ

กลุ่มอื่นๆ พรอ้มทั้งน า

องคค์วามรู้ที่ไดม้าปรับ

ใช้ในการออกแบบการ

จัดการเรียนรูโ้ดยจัดท า 

มคอ.3 ที่จะด าเนินการ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน ประจ าปีการศกึษา 2558 

กจิกรรม/

โครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

จัดการเรียนการสอนใน

ปีการศึกษา 2560 

2) องคค์วามรู้เร่ือง การ

เขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย ได้

ด าเนินการถอดบทเรียน

จากอาจารย ์และ

รว่มกันสกัดองคค์วามรู้

ในภาพรวมของกลุม่ 

พรอ้มทั้งน าองคค์วามรู้

ที่ได้มาปรับใชใ้นเขียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย 

เพื่อส่งในระบบ NRMS 

ของสถาบนัวิจัยแหง่ชาติ 

3) องคค์วามรู้เร่ือง การ

เขียนบทความเพื่อการ

เผยแพร่ ไดด้ าเนนิการ

ถอดบทเรียนจาก

อาจารย ์และรว่มกัน

สกัดองคค์วามรูใ้น

ภาพรวมของกลุ่ม 

พรอ้มทั้งน าองคค์วามรู้

ที่ได้มาปรับใชใ้นการ

เขียนบทความเพื่อการ

เผยแพร่ในระดับชาติ

และนานาชาติ 

รวมทั้งสิ้น  7 กจิกรรม/โครงการ  8 ตัวชี้วัด  บรรลุเปา้หมาย  จ านวน 8 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 100 
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ส่วนที่ 3 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 10 เดือน) 

ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2559 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์1.1 มหาวทิยาลัยเอตทัคคะที่มีความย่ังยนื และได้รับการยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 
1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการ

ประกันคุณภาพภายใน

ประจ าป ี

คะแนน

เฉลี่ย 

3.61 ≥4.20 N/A 1.0000 

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จ

ของการด าเนนิการตาม

เกณฑ์ QS 

ร้อยละ 4 60.00 33.33 1.0000 

1.1.3 จ านวนรางวัลท่ีผู้เรียน

ได้รับการยกย่องหรือ

ยอมรับในระดับชาติและ/

หรือนานาชาติในประเด็นท่ี

เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 

รางวัล - ≥4 4 5.0000 

เป้าประสงค ์1.2 สังคมเชื่อม่ันและไว้วางใจในการด าเนินการตามพันธกจิของมหาวทิยาลยั 

1.2.1 ระดับความเชื่อม่ัน

และไวว้างใจของสังคมท่ีมี

ตอ่การด าเนินการตาม

ภารกิจของหน่วยงาน 

ระดับความ

เชื่อม่ัน 

- ≥4.01 4.97 5.0000 

เป้าประสงค ์1.3 บัณฑิตมคีณุภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย เป็นที่ยอมรับของผูใ้ช้บัณฑิตและสังคม 

1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพ

ของบัณฑิต ปริญญาตรี โท 

เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ*1 

ระดับ

คะแนน 

4.62 ≥4.30 4.37 5.0000 

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานท าและ

การประกอบอาชพีอิสระ

ภายใน 1 ปี*2 

ร้อยละ 62.50 ≥85.00 97.78 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2559 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1.3.3 ร้อยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีได้งานตรง

สาขาวิชา 

ร้อยละ 66.67 ≥75.00 90.91 5.0000 

เป้าประสงค ์1.4 ผู้รับบรกิาร และผู้มีส่วนได้สว่นเสียมคีวามพึงพอใจต่อระบบบรหิารจัดการของมหาวทิยาลัย

และภาคภูมใิจในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

1.4.1 ระดับความเชื่อม่ันและ

ไวว้างใจของบุคลากร/

นักศกึษา/ศษิยเ์ก่าต่อการ

ด าเนนิการตามภารกิจของ

หนว่ยงาน 

ระดับความ

เชื่อม่ัน 

- ≥4.10 4.27 5.0000 

1.4.2 ระดับคะแนนผลการ

พัฒนาบัณฑติตามอัต

ลักษณ ์

ระดับ

คะแนน 

- ≥4.25 4.35 5.0000 

เป้าประสงค ์1.5 มหาวทิยาลยัมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนทีส่่งเสริมและสนับสนุนการสรา้ง

คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

1.5.1 ร้อยละของกิจกรรม

นอกหลักสูตรท่ีบูรณาการ

กับพันธกิจการเรียนการ

สอน การวจิัย การบริการ

วชิาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม 

ร้อยละ - ≥30.00 100.00 5.0000 

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมการสง่เสริม หรอื

พัฒนาให้กับนักศกึษา 

คะแนน

เฉลี่ย 

4.26 ≥4.25 4.60 5.0000 

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่มเีว็บไซต์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 100.00 ≥80.00 100.00 5.0000 

เป้าประสงค์ 1.6 หลักสูตรมมีาตรฐานเปน็ที่ยอมรับทั้งในระดับชาตแิละนานาชาติ 

1.6.1 รอ้ยละของหลักสูตร

ท้ังหมดท่ีผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพหลักสูตร

ของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่

ต่ ากว่าระดับ 3.01*3(A) 

ร้อยละ - ≥60.00 100.00 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2559 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

1.6.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึ

พอใจของนักศึกษาที่มตีอ่

หลักสูตรทุกหลักสูตรของ

หนว่ยงาน 

คะแนน

เฉลี่ย 

- ≥4.01 4.24 5.0000 

เป้าประสงค ์1.7 บุคลากรทุกระดับมคีวามก้าวหนา้ในสายอาชีพ มทีักษะ ความรู้ คณุธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัตงิาน 

1.7.1 ร้อยละของบุคลากร

สายวชิาการท่ีได้รับการ

เพิ่มพูนศักยภาพทาง

วชิาการในสาขาวิชาของ

ตนเอง 

ร้อยละ - ≥80.00 82.26 5.0000 

1.7.2 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทาง

วชิาการ*4 

ร้อยละ - ≥25.00 28.57 5.0000 

1.7.3 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าที่มคีุณวุฒปิริญญา

เอก*5 

ร้อยละ - ≥30.00 33.33 5.0000 

1.7.4 ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนวชิาการท่ี

ได้รับการพัฒนาตาม

สมรรถนะประจ าสายงาน 

ร้อยละ - ≥80.00 100.00 5.0000 

1.7.5 ร้อยละของบุคลากรท่ี

เข้าร่วมกิจกรรมสง่เสริม

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของ

มหาวทิยาลัย 

ร้อยละ - ≥80.00 93.33 5.0000 

1.7.6 ร้อยละของบุคลากรท่ี

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวทิยาลัย*6 

ร้อยละ - ≥20.00 26.76 5.0000 

เป้าประสงค ์1.8 บุคลากรมคีณุภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการท างาน 

1.8.1 รอ้ยละเฉลี่ยของ

ความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสู่องค์กรสุข

ร้อยละ

เฉลี่ย 

- ≥60.00 50.32 1.1280 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2559 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ภาวะ 

เป้าประสงค ์1.9 มหาวทิยาลยัมีการบรหิารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล 

1.9.1 ระดับความเชื่อม่ันของ

บุคลากรตอ่ระบบบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิ

บาลของหน่วยงาน 

ระดับความ

เชื่อม่ัน 

- ≥4.51 4.47 4.6400 

1.9.2 รอ้ยละของประเด็น

ความเสี่ยงท่ีได้รับการ

ควบคุมและลดระดับความ

เสี่ยงเทียบกับประเด็นความ

เสี่ยงท้ังหมดท่ีก าหนดขึ้นตอ่

ปี 

ร้อยละ - 100.00 85.71 1.0000 

เป้าประสงค์ 1.10 มหาวทิยาลยัมีอาคารสถานที่ และสิง่อ านวยความสะดวกที่รองรบัการด าเนินการตามพันธ

กจิได้อย่างครบถ้วน 

1.10.1 ความพงึพอใจของ

นักศกึษา/บุคลากรท่ีมีต่อ

อาคารสถานท่ีและสิ่ง

อ านวยความสะดวกของ

หนว่ยงาน 

ระดับความ

พงึพอใจ 

- ≥4.01 4.00 4.8800 

เป้าประสงค์ 1.11 มหาวทิยาลยัสามารถบรหิารจัดการทรัพย์สิน สนิทรพัย์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ 

1.11.1 รอ้ยละของงบรายได้

จากโครงการจัดหารายได้

ด้านการบริการวิชาการและ

วจิัยตอ่งบรายได้จากการ

จัดการเรียนการสอนของ

หนว่ยงาน 

ร้อยละ - ≥20.00 167.90 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสทิธทิางปัญญา 

เป้าประสงค ์2.1 ผลงานวิชาการ วจัิยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตพีิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ

นานาชาตติามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด 

2.1.1 ร้อยละของผลงาน

วชิาการ วจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ที่ตพีมิพ ์

เผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติต่ออาจารย์ 

ร้อยละ 24.52 ≥30.00 43.81 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2559 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ประจ าและนักวิจัย*(7A) 

2.1.2 ร้อยละของบทความ

วจิัยท่ีได้รับการอา้งอิง 

(Citation) ในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาตติอ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ - ≥3.00 0.00 0.0000 

เป้าประสงค ์2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรคไ์ด้รับการน าไปใช้ประโยชน์ 

2.2.1 จ านวนผลงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ได้รับ

การน าไปใช้ประโยชน*์8 

- กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ผลงาน 38.71 ≥17 28 5.0000 

เป้าประสงค ์2.3 มหาวทิยาลยัเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการแกส่ังคม 

2.3.1 จ านวนฐานความรู้/

องคค์วามรู้ท่ีเพิ่มขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้บริการวิชาการ 

*9 

ฐานความรู้/ 

องคค์วามรู้ 

1 ≥1 N/A 1.0000 

2.3.2 ร้อยละของงาน

บริการวิชาการท่ีด าเนนิการ

ภายใตค้วามร่วมมอืกับ

หนว่ยงานภายนอก หรือ

ผู้น าชุมชน เทียบกับงาน

บริการวิชาการท้ังหมด 

ร้อยละ - ≥10.00 16.67 5.0000 

เป้าประสงค ์2.4 มหาวทิยาลยัมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน 

2.4.1 เงินสนับสนุนงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ต่อ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

บาท 83,408.48 ≥25,000 353,679.21 5.0000 

2.4.2 ร้อยละของ

ผลงานวจิัยหรืองาน

สร้างสรรค์ท่ีได้ร่วมมอืกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรือภาคบริการใน

ระดับชาติและระดับ

ร้อยละ - ≥3.00 11.90 5.0000 
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ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2559 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

นานาชาติต่อผลงานวจิัย

และงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 

เป้าประสงค ์2.8 บุคลากรมศีกัยภาพในการรเิริ่มสรา้งสรรค์การบริการวิชาการ วจัิยและนวัตกรรมอย่างมี

ประสทิธิภาพ 

2.8.1 ร้อยละของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยท่ีมี

ผลงานวจิัย 

ร้อยละ - ≥80.00 91.94 5.0000 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 

เป้าประสงค ์3.1 เครือข่ายมีสว่นร่วมในการพัฒนาและเกดิความสัมพันธ์ทีด่ีกับมหาวทิยาลัย 

3.1.1 ร้อยละของเครอืขา่ยท่ี

มผีลผลิตท่ีเป็นประโยชนต์อ่

หนว่ยงาน 

ร้อยละ 60.00 100.00 40.00 1.0000 

3.1.2 จ านวนเครอืขา่ยท่ีมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา

หนว่ยงาน*11 

เครอืขา่ย 4 5 2 2.0000 

เป้าประสงค ์3.2 มหาวทิยาลยัมีเครือข่ายความร่วมมอืที่หลากหลายทัง้ภายในและตา่งประเทศ 

3.2.1 ระดับความพึงพอใจ

ของเครอืขา่ยท่ีมีต่อการ

ด าเนนิกิจกรรมของ

หนว่ยงาน 

ระดับความ

พงึพอใจ 

3.56 ≥3.51 4.50 5.0000 

เป้าประสงค ์3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความร่วมมอืของเครือข่าย 

3.3.1 ร้อยละของขอ้ตกลง

ความร่วมมอืท่ีด าเนนิการ

ส าเร็จตามท่ีก าหนด*12 

ร้อยละ - ≥20.00 28.57 5.0000 

เป้าประสงค ์3.4 มหาวทิยาลยัมีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมอืกับเครอืข่าย 

3.4.1 ระดับความส าเร็จของ

กระบวนการ/กลไกในการ

แสวงหาความร่วมมอืกับ

เครอืขา่ย*13 

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 1 1.0000 

เป้าประสงค ์3.5 บุคลากรสามารถถา่ยทอดองค์ความรูสู้่เครือข่าย 

3.5.1 ร้อยละของบุคลากรท่ี

เข้าร่วมการพัฒนา การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้สูศ่ษิย์

เก่า ชุมชน หน่วยงาน

ร้อยละ - ≥10.00 10.67 5.0000 



รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 22 
 

ยุทธศาสตร์/ตวัชี้วดั หน่วยวัด ผลปี 2559 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน 

ภาครัฐ เอกชน และ

นานาชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

เป้าประสงค ์4.1 มหาวทิยาลยัเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาตแิละนานาชาติ 

4.1.1 รอ้ยละความส าเร็จ

ของการด าเนนิการตาม

แผนการจัดอันดับ

มหาวทิยาลัย*14 

ร้อยละ 81.82 100.00 81.82 1.0000 

เป้าประสงค์ 4.2 ความมีช่ือเสยีงของมหาวิทยาลัย 

4.2.1 รอ้ยละของการรับรู้

ภาพลักษณ์และการ

ให้บริการของหนว่ยาน*15 

ร้อยละ 97.10 ≥80.00 93.54 5.0000 

เป้าประสงค์ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาตเิขา้ศึกษาต่อในสาขาวิชา 

4.3.1 ร้อยละของนักศึกษา

ชาวต่างชาติเทียบกับ

นักศกึษาท้ังหมด 

ร้อยละ - ≥0.30 0 0.0000 

เป้าประสงค์ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในทีส่ามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ 

4.4.1 รอ้ยละของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยท่ีเป็น

ชาวต่างชาติเทียบกับ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ท้ังหมด*16 

ร้อยละ - ≥2.25 1.61 2.4400 

เป้าประสงค์ 4.5 มหาวทิยาลยัมีการใช้เทคโนโลยแีละเครือ่งมือต่างๆ ของ Social Media ที่ทนัสมัยในการ

สร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

4.5.1 ระดับความส าเร็จของ

การใช้เทคโนโลยแีละ

เครื่องมือตา่งๆ ของ Social 

Media ในการสร้าง

ภาพลักษณ ์

ระดับ

ความส าเร็จ 

- 5 3 3.0000 

     3.8082 
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ส่วนที่ 4 

รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปีการศกึษา 2559 

 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการ

สอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว  

จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้

มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วยการมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสู ตร  

มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝุาย ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

 

 ตัวบ่งชี้ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ คอื 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กจิกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   : ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้  

ผลการด าเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ  ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิต 

ในหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 

 

เกณฑ์กหมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลกัสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชีน้ี้ แต่ต้องรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 

การประเมิน 

คา่เฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผดิชอบ 

สูตรการค านวณ 

คะแนนที่ได้  = 

 

 

ผลการด าเนนิงาน  

 

สาขาวชิา 

ผลการด าเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2558 

(ผ่าน/ไม่ผา่น) 

ผลการด าเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2559 

(ผ่าน/ไม่ผา่น) 

คะแนน

ประเมิน  

ปีการศึกษา 

2558 

คะแนน

ประเมิน 

 ปีการศึกษา 

2559 

1. สาขาวิชา

ภาษาไทย 

ผ่าน ผ่าน 2.52 3.15 

2. สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ 

ผ่าน ผ่าน 2.76 3.08 

3. สาขาวิชา

คณิตศาสตร ์

ผ่าน ผ่าน 3.03 3.08 

4. สาขาวิชา

วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

ผ่าน ผ่าน 3.22 3.35 

5. สาขาวิชา

การศึกษาปฐมวัย 

ผ่าน ผ่าน 3.30 3.58 

 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร 

 
จ านวนหลักสตูรทัง้หมดที่คณะรับผดิชอบ 
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สาขาวชิา 

ผลการด าเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2558 

(ผ่าน/ไม่ผา่น) 

ผลการด าเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2559 

(ผ่าน/ไม่ผา่น) 

คะแนน

ประเมิน  

ปีการศึกษา 

2558 

คะแนน

ประเมิน 

 ปีการศึกษา 

2559 

6. สาขาวิชาสังคม

ศึกษา 

ผ่าน ผ่าน 3.40 3.39 

7. สาขาวิชา

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

การศึกษา 

ผ่าน ผ่าน 2.83 3.03 

8. ประกาศนียบตัร

วิชาชีพครู 

ผ่าน ผ่าน - 3.01 

ผลรวมเฉลี่ย   3.01 3.21 

 

รายงานผลการด าเนินงาน  

คณะครุศาสตร์ด าเนินการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2559 โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 8 หลักสูตร 

ในวันที่ 3-4, 6-7, 13-14 และ 18 กรกฎาคม 2560 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

ซึ่งผลการประเมินพบว่า ทั้ง 8 หลักสูตร ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ค่าเฉลี่ย 

ของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร เทา่กับ 3.21 คะแนน อยู่ในระดับดี 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.1-01 รายงานผลการตรวจประเมิน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

3.01 คะแนน 3.21 5.0000  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   : อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความ 

สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อ

ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ ที่มีระดับคุณวุฒิ

ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ  หรือจุดเน้นของ

หลักสูตร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงคา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก                

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คา่รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 40 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 

คะแนนที่ได ้ = 

 

 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การ

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษา

ภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขา

วิชาชีพมีคุณวุฒอิื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนีต้้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก  5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอกทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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2. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ าที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับ

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2559 ดังตาราง 

หน่วยงาน 
วุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า

ท้ังหมด 

คิดเป็น 

(ร้อยละ) ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร ์ - 40 21 61 34.43 

รวมท้ังหมด - 40 21 61 34.43 

 

 คณะครุศาสตร์ ได้แสดงข้อมูลพื้นฐานสรุปสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ปรญิญาโท และปรญิญาตร ีต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด ระหว่างปีการศึกษา 2557 -2559 ดังตาราง 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีการศึกษา 

2557 2558 

2559 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 
รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาเอก 12 15.5 21 0 21 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาโท 43.5 45 39 1 40 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปริญญาตรี - - - - - 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ 

55.5 60.5 60 1 61 

5 คดิเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิ

ปรญิญาเอก 

21.62 25.62 34.43 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอก เทา่กับ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก (21) 
x 100 

            จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (61) 

    = 34.43 
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2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก (34.43) 
x 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 (40) 

    = 4.30 

รายงานผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2559 คณะมีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อรวมทั้งสิ้น 61 คน โดยมี

อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 34.43 ของอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 40 ขึ้นไป เมื่อน าผลการ

ด าเนินงานมาเทยีบเกณฑ ์มีคา่คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.30 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.2-01 ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีวุฒิการศกึษาระดับปรญิญาเอก ปีการศึกษา 2559 

IQA 1.2-02 รายชื่ออาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร ์ปีการศึกษา 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

รอ้ยละ 40 รอ้ยละ 34.43 4.30  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยบรหิาร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกฤตติกา  ไกรแก้ว 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3   : อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้

อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ  อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกจิ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้  =  

 

 

 

สรุปข้อมูลอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 ดังตาราง 

หน่วยงาน 

ต าแหน่งทางวิชาการ รวม

ต าแหน่ง

วิชาการ 

อาจารย์

ประจ า

ท้ังหมด 

คิดเป็น 

(ร้อยละ) อ. ผศ. รศ. ศ. 

คณะครุศาสตร ์ 43 14 4 - 18 61 29.51 

รวมท้ังหมด 43 14 4 - 18 61 29.51 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทัง้หมด 

 
รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  X 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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  คณะครุศาสตร์ได้แสดงข้อมูลพืน้ฐานสรุปสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 ดังตาราง 

รายละเอียด 

จ านวนอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 

2557 2558 

2559 

ปฏิบัติงาน

จริง 

ลาศึกษา

ต่อ 

รวม 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่ง

ศาสตราจารย ์

0 0 0 0 0 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์

3 3 4 0 4 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

8 9 14 0 14 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีต าแหน่งอาจารย์ 44.5 48.5 42 1 43 

5 รวมอาจารยป์ระจ าท่ีปฏบิัติงานจริงและ

ลาศึกษาต่อ 

55.5 60.5 60 1 61 

6 รวมอาจารย์ท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการ 11 12 18 

7 คิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์ท่ีมี

ต าแหน่งทางวิชาการ 

19.82 19.83 29.51 

 

การค านวณผลการด าเนินการ 

ค านวณคา่ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ (18) 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (61) 

     = 29.51 

แปลงคา่รอ้ยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ เทา่กับ  

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ (29.51) 
x 5 

รอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 (60) 

     = 2.46 
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รายงานผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2559 คณะมีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อรวมทั้งสิ้น 61 คน 

โดยมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 14 คน และไม่มี

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 43 คน ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมคิด

เป็นร้อยละ 29.51 จากเกณฑ์การประเมินก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ ร้อยละ 60 ขึ้นไป เมื่อน าผลการ

ด าเนินงานมาเทยีบเกณฑ ์มีคา่คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.46 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.3-01 ตารางสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 

IQA 1.3-02 รายชื่ออาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร ์ปีการศึกษา 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

รอ้ยละ 60 29.51 2.46  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยบรหิาร 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางกฤตติกา  ไกรแก้ว 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   : จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของ

นักศึกษาต่ออาจารย์ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน  รวมทั้ง 

มีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่าง ๆ เช่น การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เปูาหมายการผลิต

บัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 

ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด เป็นคะแนน 5  

ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ ค านวณหา

ค่า ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความ

แตกต่างมา พิจารณาดังนี้  

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต่ รอ้ยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0  

ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ตั้งแต่ ร้อยละ 0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ

หลักสูตรนั้น ๆ 

 

สูตรการค านวณจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 

1. ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ

ระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน ทุกรายวิชาตลอดปี

การศึกษารวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการ

ค านวณ ดังนี้ 

SCH = Σnici 

เมือ่ ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

     Ci = จ านวนหน่วยกิตของวิชาที่ i 
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2. ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา่ต่อปี (FTES) =  

 

 

 

การปรับจ านวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทยีบเทา่ในระดับบัณฑติศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อน ามารวมค านวณหาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาต่ออาจารย์ประจ า 

นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตร ี

1.กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

2.กลุ่มมสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ายภาพ 

3.กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ีFTES ระดับบัณฑติศึกษา 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ี(2 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

= FTES ระดับปรญิญาตร+ี(1.8 x FTES ระดับบัณฑติศึกษา) 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าแยกตามกลุ่มสาขา 

กลุ่มสาขา 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษา 

เต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า 

1. วิทยาศาสตรส์ุขภาพ  8:1 

2. วิทยาศาสตรก์ายภาพ  20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร ์ 20:1 

4. สถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ปุาไม้และประมง  20:1 

6. บรหิารธุรกจิ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว 

เศรษฐศาสตร์  

25:1 

7. นิติศาสตร์ 50:1 

8. ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์ 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร ์วิจติรศลิป์และประยุกต์ศลิป 8:1 

10. สังคมศาสตร/์มนุษยศาสตร์ 25:1 

 

 

 

 

 

 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี 

 จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปรญิญานั้น ๆ 
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สูตรการค านวณ 

1) ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นค่ารอ้ยละ ตามสูตร 

 

2) น าคา่รอ้ยละจากขอ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้

2.1) คา่รอ้ยละทีน่้อยกวา่หรือเทา่กับร้อยละ 0 คดิเปน็ 5 คะแนน 

2.2) คา่รอ้ยละทีม่ากกว่าหรอืเทา่กับร้อยละ 20 คดิเป็น 0 คะแนน 

2.3) คา่รอ้ยละที่มากกว่ารอ้ยละ 0 แต่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ให้น ามาคดิคะแนน ดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้  =                                                    

 

 

ผลการด าเนนิงานการค านวณค่า FTES ของคณะ    

คณะ ระดับปริญญา 
ค่า FTES 

รวม 
ภาคปกต ิ ภาคพิเศษ 

ครุศาสตร ์ ระดับปรญิญาตร ี 1,780.44 145.95 1,926.39 

ระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต - 163.17 163.17 

รวม 1,780.44 309.12                     2,089.56 

  

คา่เฉลี่ย  FTES  ของคณะ  =     ผลรวม FTES         =  34.83  :  1 

      จ านวนอาจารย์ประจ า 

คา่มาตรฐาน FTES เฉลี่ย   (กลุ่มสาขาวิชา)             =  30  :  1 

 

 

 

 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจรงิ – สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็ม

เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 
X 

100 
สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 

5 - 
คา่รอ้ยละที่ค านวณได้จาก 2.3 

 
4 
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การค านวณ   

1) ค านวณหาคา่ความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นค่ารอ้ยละ ตามสูตร 

 

= รอ้ยละ 16.10 

2) น าคา่รอ้ยละจากขอ้ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี ้

2.1) คา่รอ้ยละที่น้อยกวา่หรือเทียบเท่ากับรอ้ยละ 0  คดิเป็น 5 คะแนน 

  2.2) คา่รอ้ยละที่มากกว่าหรอืเทียบเทา่กับร้อยละ 20 คดิเป็น 0 คะแนน 

  2.3) คา่รอ้ยละที่มากกว่ารอ้ยละ 10 แต่น้อยกวา่รอ้ยละ 20 ให้น ามาคดิคะแนนดังนี้ 

 

คะแนนที่ได้   = 

     

 =       5 – 4.02 

 =       0.98 คะแนน 

รายงานผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

เทา่กบั 34.83 : 1 คดิเป็นร้อยละ 16.10 เมื่อน าคา่รอ้ยละมาค านวณคะแนน มีคา่เทา่กับ 0.98 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 1.4-01 รายงานผลการค านวณนักศึกษาเตม็เวลา (FTES) ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 16.10 0.98  

 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร 

 

 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจรงิ (34.83) – สัดส่วนจ านวน

นักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน (30) X 100 

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน (30) 

5 - 
 (16.10) 

                       4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   : การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

คณะควรจัดบริการด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์           

กับนักศึกษาเพื่อการด ารงชวีิตอย่างมีความสุขและคุม้ค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้ค าปรึกษา 

ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง

ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางานแหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อ

การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความส าคัญกับการบริการ ที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่

ผู้รับบรกิารอย่างแท้จรงิ 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดบรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการ และการใช้ชีวติแกน่ักศึกษาในคณะ 

ผลการด าเนนิงาน   คณะครุศาสตร์ได้จัดการให้บริการแก่นักศึกษาด้านต่างที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา 

ศิษย์เก่าและผู้ปกครอง เพื่อให้นักศึกษาสามารถวางแผนการศึกษาและใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข การบริการที่ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอด

หลักสูตรแก่นักศึกษา ได้แก่ 

1. การปฐมนิเทศ กจิกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษาเกิดความ

เข้าใจวิธีการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการพัฒนาทักษะ

การท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่น การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพ

ครูเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงวิธีการที่จะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ การปฏิบัติตนในบทบาทของครูในโรงเรียน 

2. การปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อสรุปผลการฝึก

ประสบการณแ์ละการให้ค าแนะน าในการใช้ประโยชน์จากการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ

กับการปฏิบัติงานจรงิในอนาคต เช่น โครงการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

3. การพัฒนากระบวนการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลและ

การแนะน าการด าเนินชีวติระหว่างการศึกษาหรือหลังจบการศึกษา การเตรียมตัวเข้า

สอบแข่งขัน การด าเนินชีวติช่วงหลังจบการศึกษาเช่น โครงการคลินิกให้ค าปรึกษาแก่

นักศึกษา 

4. การให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางการศึกษาและทางการจัดกิจกรรมแก่

นักศึกษา การบริการอาคารสถานที่เพื่อกิจกรรมทางการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถ

สร้างประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและส่วนรวมได้ เช่น บันทึกขอใช้สถานที่และวัสดุ

อุปกรณ์ 

5. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาของสาขาวิชา ทุกสาขาได้ส ารวจความ

ตอ้งการพัฒนาตนเองของนักศึกษา กอ่นการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา เช่น 

1.1 โครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (สาขาภาษาไทย) 

1.2 โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษาครูสู่ศตวรรษที่ 21  

(สาขาวิทยาศาสตร)์ 

2. ระหว่างการฝึกประสบการณ ์ได้ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอหัวข้อการวิจัยในช้ัน

เรียนเพื่อรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยประจ าสาขาวิชา 

เช่น โครงการอบรมท าวิจัยในช้ันเรยีน (ฝุายวิชาการ) 

3. โครงการคลินิกให้ค าปรกึษาแกน่ักศึกษา 

รายการหลักฐาน IQA 1.5-1-01 คูม่ือและปฏิทินการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 

IQA 1.5-1-02 คูม่ือและปฏิทินการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559 

IQA 1.5-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2559  

IQA 1.5-1-04 หนังสือส ารวจความต้องการนักศึกษาฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู  

IQA 1.5-1-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรกึษาแกน่ักศึกษา 

IQA 1.5-1-06 รายงานโครงการคลินิกให้ค าปรกึษาแกน่ักศึกษา 

IQA 1.5-1-07 บันทึกขอใช้สถานที่และวัสดุอุปกรณ ์ตลอดปีการศึกษา  

IQA 1.5-1-08 รายงานโครงการปรับพื้นฐานและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

                   (สาขาภาษาไทย) 

IQA 1.5-1-09 โครงการอบรมท าวิจัยในช้ันเรยีน (ฝุายวิชาการ) 

                   หลักฐานการให้ค าปรกึษา เรื่อง การท าวิจัยในช้ันเรยีน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน

ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกน่ักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน      คณะครุศาสตร์โดยสาขาวิชา ได้ด าเนินการส่งเสริมการปฏิบัติงานนอกเวลาแก่

นักศึกษา เพื่อหารายได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง และยังเป็นการ

ส่งเสรมิความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เช่น  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

    1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในศูนย์เนอสเซอรี่ 

ในช่วงปิดภาคเรยีน 

    2. ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า การท างานเป็นทีมของสถาบัน

การจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้น 

รายการหลักฐาน IQA 1.5-2-01 ข้อมูลการประชาสัมพันธ์และภาพกจิกรรมศนูย์เนอสเซอรี่ 

IQA 1.5-2-02 เอกสารข้อมลูการประชาสัมพันธ์สถาบนัการจัดการปัญญาภิวัฒน ์

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกน่ักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน     คณะครุศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษาแกน่ักศึกษา ได้แก่  

    1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพรอ้มเข้าสู่วชิาชีพครูและปัจฉมินเิทศ

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 โดยมี

นักศึกษาเข้ารว่มจ านวน 400 คน ซึ่งเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับการเตรยีมความพร้อม

สอบบรรจุเขา้รับราชการต าแหน่งครูผู้ช่วย 

    2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตัวสอบบรรจุเข้ารับราชการครู (ฝุาย

วิชาการ) 

รายการหลักฐาน IQA 1.5 –3- 01 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสรมิความพร้อมเข้าสู่วชิาชีพครู และ 

                     ปัจฉมินิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559  

IQA 1.5-3-02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรยีมตัวสอบบรรจุเขา้รับราชการครู 

                   (ฝุายวิชาการ) 

IQA 1.5-3-03 ค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์นิเทศก์ประจ าโรงเรียน ,อาจารย์นิเทศก์ 

                    ประจ าสาขาวชิา ส าหรับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

                    ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ า

กวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนนิงาน คณะครุศาสตร์มีผลการประเมินการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ

ไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ข้อ 1 การจัดบรกิารให้ค าปรกึษาทางวิชาการ และการใช้ชีวติแกน่ักศึกษา  

       คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา เทา่กับ 4.00 

ข้อ 2 การให้ขอ้มูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  

        แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกน่ักศึกษา คะแนนความพึงพอใจ 

        ของนักศึกษา เทา่กับ 3.55 

ข้อ 3 การจัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

        แกน่ักศึกษา คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษา เทา่กับ 4.00 
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รายการหลักฐาน IQA 1.5-4-01 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ การ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ

แกน่ักศึกษาและความพึงพอใจการให้บริการขอ้มูลการจัดกจิกรรมพิเศษนอกหลักสูตร

แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา 

IQA 1.5-4-02 รายงานโครงการส่งเสริมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูและปัจฉิมนิเทศ

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ขอ้มูล  

เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน       คณะครุศาสตร์น าผลการประเมินในข้อ 4 ซึ่งมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

กิจกรรม มาประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงและ

พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลกับนักศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

คณะ เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา และมีประโยชน์ต่อนักศึกษามาก

ที่สุด ดังนี้ 

     1. จัดประชุมก าหนดแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2560 และก าหนดกิจกรรมเพิ่มเติม ดังนี้ โครงการเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชนบท 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์การประดิษฐ์กระทงใบตอง โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการอัตลักษณค์รูไทย  

รายการหลักฐาน IQA 1.5-5-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและสโมสร

นักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

ผลการด าเนนิงาน       คณะครุศาสตร์ มีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่าผ่าน 

facebook ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร โดย

การให้ขอ้มูลและความรู้เก่ียวกับประกอบอาชีพ เช่น  

1. การประชาสัมพันธ์โครงการผลิตครูคนืถิ่น  

2. โครงการรอ้ยรวมใจปฐมวัยสวนสุนันทาครัง้ที่ 8 (สาขาปฐมวัย) 

รายการหลักฐาน IQA 1.5-6-01 การประชาสัมพันธ์โครงการผลิตครูคนืถิ่น 

IQA 1.5-6-02  โครงการรอ้ยรวมใจปฐมวัยสวนสุนันทาครัง้ที่ 8 (สาขาปฐมวัย) 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยกจิการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายหัสถชัย  นวนประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 41 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6   : กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี ้

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วนกิจกรรม

นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่

ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้

ก าหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน าหลัก PDSA / PDCA (Plan, Do, 

Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวติประจ าวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์การประเมนิ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหน้ักศึกษามี

ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกจิกรรม 

ผลการด าเนินงาน      ฝุายกิจการนักศึกษาได้จัดประชุมตัวแทนจากคณะกรรมการพัฒนางานกิจการ

นักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาเพื่อก าหนดกิจกรรมและจัดท า

แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 คณะมีการ

จัดท าแผนโดยมีวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

ดังนี้ 

    1. เพื่อให้การจัดกจิกรรมนักศึกษา สามารถน าทักษะไปใช้ได้จริงเมื่อจบการศึกษา 

    2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

    3. เพื่อจัดบรกิารด้านต่างๆให้กับนักศึกษาและศิษย์เกา่อย่างครบถว้น 

   ทั้งนี้มีกิจกรรม/โครงการ จ านวน 11 โครงการ มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวน 3 

ตัวชีว้ัด ดังนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมหรอืพัฒนาให้กับนักศึกษา 

2. จ านวนรางวัลตามอัตลักษณข์องนักศึกษา 

3. ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์ 

รายการหลักฐาน IQA 1.6-1-01 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จรยิธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการด าเนนิงาน     คณะครุศาสตร์มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1. กิจกรรมวชิาการท่ีส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 5 ด้าน ได้แก่ 

    (1.1) คุณธรรม จรยิธรรม จ านวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่ส าคัญได้แก่ 

         1.1.1 โครงการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและ

ความมีวนิัย   

    (1.2) ความรู้ จ านวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่ส าคัญได้แก่ 

         1.2.1 โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการการส่งเสริมความพรอ้มเข้าสูว่ิชาชีพครูและ

ปัจฉมินิเทศนักศึกษาจบการศึกษา 2559 

    (1.3) ทักษะทางปัญญา จ านวน 1 โครงการ โดยมีโครงการที่ส าคัญได้แก่ 

         1.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

    (1.4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จ านวน 1 โครงการ  

โดยมีโครงการที่ส าคัญได้แก่ 

         1.4.1 โครงการพัฒนานักศึกษากับความร่วมมือศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวัน

อาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร 

    (1.5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี

โครงการที่ส าคัญ ดังนี้ 

        1.5.1 โครงการอบรมการท าวิจัยในช้ันเรยีน  
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รายงานผลการด าเนินงาน 

2. กิจกรรมการให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

    2.1 โครงการวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559) 

รายการหลักฐาน IQA 1.6-2-01 รายงานโครงการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรมและความมีวนิัย   

IQA 1.6-2-02 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ

ครูและปัจฉมินิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

IQA 1.6-2-03 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

IQA 1.6-2-04 รายงานโครงการพัฒนานักศึกษากับความร่วมมือศูนย์ศึกษาพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร 

IQA 1.6-2-05 รายงานโครงการอบรมการท าวิจัยในช้ันเรยีน  

IQA 1.6-2-06 รายงานโครงการวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

(ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดกจิกรรมให้ความรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน   คณะครุศาสตรไ์ดม้ีการด าเนินโครงการวิชาการที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ

ประสงค ์(ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2559) โดยมีการสอดแทรก

เนือ้หาเก่ียวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหก้ับนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 เมื่อ

วันที ่31 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมสนุันทานุสรณ ์โดยมีเนือ้หาประกอบด้วย 

นิยาม ที่มาของการประกันคุณภาพ ประเภท ประโยชน์ และการมสี่วนร่วมของ

นักศึกษาต่อการประกันคุณภาพ จากการด าเนินงานพบวา่  

1. นักศึกษามีความพงึพอใจตอ่การจัดกิจกรรม เทา่กับ 4.25  

2. นักศึกษาได้รับการส่งเสรมิและพัฒนา เทา่กับ ร้อยละ 100 

รายการหลักฐาน IQA 1.6-3-01 รายงานโครงการวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

(ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559) 

IQA 1.6-3-02 PowerPoint เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

กจิกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

ผลการด าเนนิงาน     คณะครุศาสตรไ์ด้ประเมินผลความส าเร็จของแต่ละโครงการ โดยวัดความพึงพอใจ

ต่อการจัดโครงการ ซึ่งได้น าข้อเสนอแนะในเรื่องของระยะเวลาการจัดโครงการมา

จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาคณะครุ

ศาสตรใ์นปีถัดไป ซึ่งผลการประเมินจ าแนกตามโครงการ ดังนี ้ 



รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 44 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนนิงาน 

1. โครงการเสริมสรา้งจิตส านกึ

สาธารณะพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรมและความมีวนิยั   

1. ระดับความพงึพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

เปาูหมาย 4.25 

2. รอ้ยละของ

นกัศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิและพัฒนา 

เปาูหมาย รอ้ยละ 80 

คณะจัดโครงการ

ดังกล่าว ในวันที ่6 

มกราคม 2560 ณ 

โรงเรียนวัดทุง่คอก 

อ.สองพี่นอ้ง จ.

สุพรรณบุรี จาก

การด าเนินงาน

พบว่า 

1. นักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัด

กจิกรรม เทา่กับ 

4.50 

2. นักศึกษาได้รับ

การส่งเสรมิและ

พัฒนา เทา่กับ  

รอ้ยละ 100 

2. โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิาร

การส่งเสรมิความพร้อมเข้าสู่

วิชาชีพครูและปัจฉมินิเทศ

นักศึกษาจบการศึกษา 2559 

1. ระดับความพงึพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

เปาูหมาย 4.25 

2. รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิและพัฒนา 

เปาูหมาย รอ้ยละ 80 

คณะจัดโครงการ

ดังกล่าว ในวันที ่2 

มีนาคม 2560 ณ 

อาคารศูนย์สุขภาพ

กฬีาและ

นันทนาการ ชั้น 4 

มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนนัทา 

จากการด าเนินงาน

พบว่า 

1. นักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัด

กจิกรรม เทา่กับ 

4.60 

2. นักศึกษาได้รับ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

การส่งเสรมิและ

พัฒนา เทา่กับ  

รอ้ยละ 100 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

1. ระดับความพงึพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

เปาูหมาย 4.25 

2. รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิและพัฒนา 

เปาูหมาย รอ้ยละ 80 

คณะจัดโครงการ

ดังกล่าว ระหวา่ง

วันที่ 6-7 

กุมภาพันธ์ 2560 

ณ คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนนัทา 

จากการด าเนินงาน

พบว่า 

1. นักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัด

กจิกรรม เทา่กับ 

4.35 

2. นักศึกษาได้รับ

การส่งเสรมิและ

พัฒนา เทา่กับ  

รอ้ยละ 100 

4. โครงการพัฒนานักศึกษากับ

ความร่วมมือศนูยศ์ึกษาพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย์ วดัราชาธิวาส 

1. ระดับความพงึพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

เปาูหมาย 4.25 

2. รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิและพัฒนา 

เปาูหมาย รอ้ยละ 80 

คณะจัดโครงการ

ดังกล่าว ระหวา่ง

วันที่ 25 มิถุนายน 

- 6 สิงหาคม 

2560 ณ วัดราชาธิ

วาส เขตดสุิต 

กรุงเทพมหานคร 

จากการด าเนินงาน

พบว่า 

1. นักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัด

กจิกรรม เทา่กับ 

4.80 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

2. นักศึกษาได้รับ

การส่งเสรมิและ

พัฒนา เทา่กับ  

รอ้ยละ 100 

5. โครงการอบรมวิจัยในช้ันเรยีน 1. ระดับความพงึพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

เปาูหมาย 4.25 

2. รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิและพัฒนา 

เปาูหมาย รอ้ยละ 80 

คณะจัดโครงการ

ดังกล่าว ระหวา่ง

วันที่ 13-14 

มิถุนายน 2560 ณ 

คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนนัทา 

จากการด าเนินงาน

พบว่า 

1. นักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัด

กจิกรรม เทา่กับ 

4.60 

2. นักศึกษาได้รับ

การส่งเสรมิและ

พัฒนา เทา่กับ  

รอ้ยละ 100 

6. โครงการวิชาการที่ส่งเสรมิ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

(ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2559) 

1. ระดับความพงึพอใจ

ต่อการจัดกจิกรรม 

เปาูหมาย 4.25 

2. รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ส่งเสรมิและพัฒนา 

เปาูหมาย รอ้ยละ 80 

คณะจัดโครงการ

ดังกล่าว ในวันที ่31 

กรกฎาคม 2559 

ณ หอประชุมสุนนั

ทานุสรณ ์

มหาวิทยาลยัราช

ภัฏสวนสุนนัทา 

จากการด าเนินงาน

พบว่า 

1. นักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ่การจัด

กจิกรรม เทา่กับ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

4.55 

2. นักศึกษาได้รับ

การส่งเสรมิและ

พัฒนา เทา่กับ  

รอ้ยละ 100 
 

รายการหลักฐาน IQA 1.6-4-01 รายงานโครงการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรมและความมีวนิัย   

IQA 1.6-4-02 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพ

ครูและปัจฉมินิเทศผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

IQA 1.6-4-03 รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

IQA 1.6-4-04 รายงานโครงการพัฒนานักศึกษากับความร่วมมือศูนย์ศึกษาพุทธ

ศาสนาวันอาทิตย์ วัดราชาธิวาสวิหาร 

IQA 1.6-4-05 รายงานโครงการอบรมการท าวิจัยในช้ันเรยีน  

IQA 1.6-4-06 รายงานโครงการวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์

(ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559) 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน      คณะครุศาสตรไ์ด้ท าการประเมินผลความส าเร็จของทุกโครงการตามวัตถุประสงค์

และได้น าผลการประเมินมาประชุมหารือของฝุายกิจการนักศึกษา เพื่อน าผลที่ได้ไป

วางแผนปรับปรุงโครงการในปีถัดไป 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จและคา่เปาูหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 

1. ร้อยละของนักศึกษาที่

ได้รับการส่ง เสริมหรือ

พัฒนาด้านกิจกรรมต่างๆ

ที่ก าหนด 

รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 100 

2. จ านวนนักศึกษาที่

ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา

ใ น ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ

นานาชาติ 

 

5 รางวลั 5 รางวัล 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

3. ระดับความพึงพอใจใน

การให้บริการ การจั ด

กิจกรรมส่ง เสริม  หรือ

พัฒนาให้กับนัศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ  

4.25 

ระดับความพึงพอใจ  

4.57 

 
รายการหลักฐาน IQA 1.6-5-01 รายงานผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการ

จัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน คณะครุศาสตร์ได้น าผลการประเมินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่ได้ไป

วางแผนปรับปรุงโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการด าเนินงาน และปรับ

โครงการเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยน

โครงการ จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการเดิม 

(ปีการศึกษา 59) 

 โครงการปรับใหม ่

(ปีการศึกษา 60) 

โครงการประกวดดาว-เดือน โครงการประกวดนักศึกษาต้นแบบ 

โครงการเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะ 

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความมี

วินัย 

โครงการเยี่ยมค่ายอาสาพัฒนาชนบท 

 
รายการหลักฐาน IQA 1.6-6-01 แผนปฏิบัติการด้านการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2560 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยกจิการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายหัสถชัย  นวนประสงค์ 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 1  

จุดแข็ง 

1. คณะกรรมการสโมสรนักศกึษามีความสามารถในการท ากจิกรรม 

2. นักศึกษาให้ความร่วมมอืในการท ากจิกรรม 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. จัดวัสดุอุปกรณส์่งเสรมิการท ากิจกรรม 

2. ให้ค าแนะน าการประยุกต์รปูแบบการจัดกิจกรรมให้ทันสมัย 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การส่งเสรมิ ให้คณาจารยศ์ึกษาต่อในระดับปรญิญาเอกทัง้แบบในเวลาและนอกเวลา 

2. การส่งเสรมิให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ งานวิจยั หนงัสือ ต ารา 

3. การเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าใหม้ีสดัส่วนเหมาะสมตามเกณฑม์าตรฐาน 

4. การผลิตบัณฑิตใหไ้ด้รับการยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

5. เพิ่มพืน้ที่จัดกิจกรรม 

6. เพิ่มปาูยประชาสัมพนัธ์ทีน่า่สนใจ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการท าต าแหนง่ทางวิชาการให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

2. การส่งเสรมิและสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของคณาจารยใ์นระดับชาตแิละระดับนานาชาติ

เพิ่มขึน้ 

3. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก 

4. การปรับอาจารย์พเิศษที่มช่ัีวโมงการสอนมาก เข้ามาเปน็อาจารย์ประจ า 

5. ปรับปรุงพืน้ทีใ่ห้บริการจัดเก็บวัสดุอุปกรณแ์กน่ักศึกษา 

6. ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมร่วมกับสังคม 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1. ส ารวจช่ัวโมงสอนในรายวิชาที่จา้งอาจารย์พิเศษ เพื่อเปน็ข้อมูลในการรับอาจารย์ประจ า 

2. แสวงหาแนวร่วมการจดักจิกรรมกับหน่วยงานภายนอก 

3. เพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อม

และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีพันธกจินีเ้ป็นส่วนหนึ่งของ

พันธกิจสถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิด

ประโยชน์ การวิจัยจะประสบความส าเร็จ และเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้

ตามแผน 2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 

และพันธกจิด้านอื่น ๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมี

การเผยแพรอ่ย่างกวา้งขวาง 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   : ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบรหิารจัดการงานวิจัยและงานสรา้งสรรคท์ี่มีคุณภาพโดยมีแนว

ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่

ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน

ให้กับบุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงินเครื่องมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและ

ก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ

งานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการ

บรหิารงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ผลการด าเนินงาน      คณะครุศาสตร์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย(RIS) ของมหาวิทยาลัย  

ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้น ในเรื่องการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงาน

ความก้าวหน้า การเบกิจา่ยทุนวิจัย การส่งงานวิจัย และการสรุปรายงาน  

     คณะครุศาสตร์มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานวิจัยในเรื่องผลงานวิจัยและ

แหล่งเผยแพร่งานวิจัย ทั้งมีระบบบรหิารงานวิจัยที่ส่งเสรมิโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ

สนับสนุนทุนวิจัย 

รายการหลักฐาน IQA 2.1-1-01 เว็บไซต์ www.ris.ssru.ac.th 

IQA 2.1-1-02 เอกสารแสดงระบบบรหิารงานวิจัยของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 สนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคใ์นประเด็นต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ 

หรือศูนย์ให้ค าปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 
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- ห้องสมุดหรือแหล่งคน้คว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน

สร้างสรรค์ เ ช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการ 

- กจิกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ประจ าปี 2560 

ผลการด าเนินงาน คณะครุศาสตรม์ีการสนับสนุนพันธกจิด้านการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค ์ดังนี้ 

1) คณะครุศาสตร์มีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ 1 คน คือนางสาว 

มณีเนตร  รวมภักดี ท าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

และคอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือคณาจารย์ในการท าวิจัย ตั้งแต่การเสนอขอทุนวิจัย

จนถึงการส่งรายงานการวิจัย นอกจากนี้ฝุายวิจัยและบริการวิชาการได้จัดท า

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้กับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ เพื่อเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัย งบรายได้ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ บ้านอิ่มอุ่น

อัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

2) คณะครุศาสตรใ์ช้แหล่งคน้คว้าฐานข้อมลูออนไลน์ของมหาวิทยาลยัในการสนบัสนนุ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และใช้ระบบเผยแพร่งานวิจัยออนไลน์ คลังงานวิจัย 

(SSRUIR) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการสืบค้นข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

หรืองานสรา้งสรรค ์ 

3) คณะครุศาสตร์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย (RIS) ของมหาวิทยาลัย โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิจัย ใน

เรื่องการยื่นขอทุนอุดหนุนการวิจัย การรายงานความก้าวหน้า การเบิกจ่ายทุนวิจัย 

การส่งงานวิจัย และการสรุปรายงาน รวมถึงการก ากับติดตามสถานะการ

ด าเนินการวิจัย โดยมีการเขา้รหัสเพื่อความปลอดภัยในข้อมูล 

4) คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

ประจ าปี 2560 โดยมีเจ้าภาพรว่ม อีก 5 หน่วยงาน ได้แก่  

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

- คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

- คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

- คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

- มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติ 

รายการหลักฐาน IQA 2.1-2-01 ภาพแสดงบรรยากาศสถานที่ให้บุคลากรส าหรับศึกษาหรือค้นคว้า

งานวิจัย หรือศูนย์ให้ค าปรกึษาและสนับสนุนการวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

IQA 2.1-2-02 เว็บไซต์ http://www.ssruir.ssru.ac.th 
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IQA 2.1-2-03 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ผลการด าเนินงาน   คณะครุศาสตร์มีการประสานงานและประชาสัมพันธ์กับคณาจารย์และบุคลากร

เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยคณะครุ

ศาสตรไ์ด้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นทุนสนับสนุน

การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวน 40 เรื่อง จ านวนเงิน 4,518,651 บาท โดยมีการ

ประกาศผลการอนุมัติทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยได้รับทราบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวน “เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้

มหาวิทยาลัย) และเรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณแผน่ดิน” 

รายการหลักฐาน IQA 2.1-3-01 ตารางแสดงการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2560 

(งบรายได้)  

IQA 2.1-3-02 ตารางแสดงการจัดสรรทุนอุดหนนุการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2560 

(งบแผ่นดิน) 

IQA 2.1-3-03 แบบตอบรับการเป็นเจา้ภาพรว่ม 

IQA 2.1-3-04 ภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การศึกษาเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้ประจ าปี 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน

การประชุมวิชาการหรอืการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน   คณะครุศาสตร ์มีการจัดสรรงบประมาณ ไม่เกนิ ท่านละ 10,000 บาท เพื่อสนับสนนุ

การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

    คณะครุศาสตร ์ส่งเสรมิและสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาก

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1) เข้ารว่มโครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดบัชาติ  

  2) การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ

ตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ โดยกองทุนพัฒนาบุคลากรมีการจัดสรรทุน 

รายการหลักฐาน IQA 2.1-4-01 เอกสารแสดงการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรอืนานาชาติ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ

ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวจิัยที่มีผลงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคด์ีเด่น 

ผลการด าเนินงาน    1) คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ



รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 54 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

หลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้กับอาจารย์  

   2) คณะครุศาสตร์ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมใหญ่โครงการ

การส่งเสรมิการวิจัยในอุดมศึกษา คร้ังที่ 5 

รายการหลักฐาน IQA 2.1-5-01 รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพนักวจิัย  

IQA 2.1-5-02 เกียรติบัตรผลงานวิจัยดีเด่น 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน คณะครุศาสตร์ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใน

การคุม้ครองสิทธิ์ของงานวิจัย และมีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผลงานสู่การ

จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ให้กับอาจารย์รับทราบ ผ่านระบบ e-office 

รายการหลักฐาน IQA 2.1-6-01 เว็บไซต์ www.ris.ssru.ac.th 

IQA 2.1-6-02  บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผลงานสู่การจด

สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร            

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ris.ssru.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ปัจจัยน าเข้า 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน 

อุดมศึกษา คือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจาก

ภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมี

ประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะ

ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกสถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ  ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ 

โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง   

0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้

เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึน้ไปต่อคน 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสรา้งสรรคจ์ากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวจิัย 

 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯ =  

 

 

 

 

 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
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2. แปลงจ านวนเงนิที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเตม็ 5 

 

คะแนนที่ได ้ =  

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 

คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = คา่เฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 

 

ข้อมูลพื้นฐานระดับคณะวิชา 

กลุ่มสาขาวชิา 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ภายนอกสถาบัน ภายในสถาบัน 

แหล่งทุน

ภายนอก 

งบประมาณ

แผ่นดนิ 

เงินรายได ้

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 17,044,060 4,203,051 681,000 

ภาพรวมระดับคณะ 17,044,060 4,203,051 681,000 

 

ข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กลุ่มสาขาวชิา 

จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์

รวมเป็น

เงิน 

จ านวนอาจารย์

ประจ า รวม

อาจารย์

ประจ า

ท้ังหมด 

ภายนอก

สถาบัน 
ภายในสถาบัน ปฏิบัต ิ

งาน

จริง 

ลา

ศึกษา

ต่อ 
แหล่งทุน

ภายนอก 

งบประมา

ณแผ่นดนิ 
เงินรายได ้

มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์

17,044,060 4,203,051 681,000 21,928,111 60 1 61 

รวมท้ังหมด 17,044,060 4,203,051 681,000 21,928,111 60 1 61 

 

 

 

 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

X 5 
จ านวนเงนิสนับสนนุงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มสาขาวชิา 

จ านวนเงนิสนับสนนุ

งานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรค ์

จ านวนอาจารย์

ประจ าท่ี

ปฏิบัติงานจรงิ 

เฉลี่ยต่อคน 
คะแนน 

ท่ีได ้

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 21,928,111 60 365,468.52 5.00 

คะแนนเฉลี่ย 5.00 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 2.2-1-01 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

≥25,000 บาท 365,468.52 บาท 5.00  
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   : ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 
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ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 

การคิดรอบปี   : รอบปีปฏิทิน 2559 (1 มกราคม 2559 – 31 ธนัวาคม 2559) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้

สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  เป็น

ผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของ

ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุ

สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง

วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวจิัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑแ์บ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

 

เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 30 ขึน้ไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 20 ขึน้ไป 
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สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

   ตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได ้ 

=  

 

 

 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอ

สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

หรือตีพมิพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

 
ผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

X 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 

      รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

และนักวจิัย 
X 5 

รอ้ยละของผลรวมถว่งน้ าหนกัของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพจิารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานคน้พบพันธุ์พชื พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรอืหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรอืหนังสือที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 

Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ งหรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับชาติ 

0.80 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 

ผลงานสรา้งสรรคท์ุกช้ินต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรว่มพิจารณาด้วย 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2559 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

ระดับคุณภาพงานวิจัย   

0.20 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 

31 6.20 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง

วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา

วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 

2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ออกประกาศ 

20 8.00 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

- - 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น

ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 

30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

4 3.20 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่

ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

3 3.00 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - - 

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ - - 
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ค่า

น้ าหนัก

(1) 

ข้อมูลพื้นฐาน(2) 

ปีปฏิทิน 2559 

ผลงาน

(2) 

ผลถ่วงน้ าหนัก 

(1X2) 

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคก์รระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ 2 2.00 

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน 

- - 

 - ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 

2 2.00 

 - ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ 

- - 

รวมคุณภาพงานวจิัย 62 24.40 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์   

0.20 

 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- - 

0.40 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน - - 

0.60 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

- - 

1.00 งานสรา้งสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพรใ่นระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ - - 

รวมผลงานสร้างสรรค์ - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 62 24.40 

จ านวนอาจารย์ประจ า 61 

จ านวนนักวิจัยประจ าท้ังหมด - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าท้ังหมด 61 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานกลุ่มสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2559 

กลุ่มสาขาวชิา ผลรวมถ่วงน้ าหนัก อาจารย์ประจ า ร้อยละผลงาน คะแนน 

มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร ์

24.40 61 40.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยระดับคณะ 5.00 

 

รายการหลักฐาน 

IQA 2.3-1-01 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่

บรรล ุ

รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 40 5.00  
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 2 

จุดแข็ง 

1. สถาบันวิจยัและพัฒนาคอยให้ค าแนะน าเก่ียวกับการด าเนินงานวิจัย กับคณะครุศาสตร์ 

2. อาจารย์คณะครุศาสตร ์มศีักยภาพในการขอทุนสนับสนนุการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรพจิารณาทักษะการเขียนบทความวิจัยให้อาจารย ์เพือ่น าไปสู่การตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ 

2. ควรพัฒนาอาจารย์ใหม้ีต าแหน่งวิชาการมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

-  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึง

ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี

ความเช่ียวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ

เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และ

สังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการให้ค าปรกึษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ 

ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่างๆ หรือเพื่อชีแ้นะสังคมการให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์

ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะ

น ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษา

และเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน  1  ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 66 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   : การบรกิารวิชาการแก่สังคม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  คณะควรค านึงถึง

กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผน

บรกิารวิชาการประจ าปีทัง้การบริการวชิาการที่ท าให้เกดิรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดท าเพื่อสร้าง

ประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่

สรา้งความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

และเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินงาน คณะครุศาสตร์ โดยฝุายวิจัยและบริการวิชาการ ท าการส ารวจความต้องการของ

กลุ่มเปูาหมายที่จะรับบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ด าเนินการจัดท า

กลไก กระบวนการการบริการวิชาการแก่สังคม และจัดท าแผนบริการวิชาการ โดย

การระดมความคิดในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 

(งบประมาณรายได้และงบแผ่นดิน) ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยน า

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการบริการวชิาการในปีงบประมาณ 2559 และจากแบบสอบถาม

ความต้องการรับบรกิารจากโรงเรยีนรว่มพัฒนาวิชาชีพครู มาก าหนดหัวข้อการอบรม 

โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผน จ านวน 2 ข้อ คอื 

1. รอ้ยละของผู้รับบรกิารได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ าวัน 

2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้และประสบการณ์จากการ
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ให้บริการวชิาการที่บูรณาการกับการเรยีนการสอน หรือการวิจัย 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-1-01 รายงานการประชุมเชงิปฏิบัติการจัดท าแผนบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 3 

มิถุนายน 2559 

IQA 3.1-1-02 แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ ประจ าปี 2560 ที่ได้รับการ

อนุมัติ 

IQA 3.1-1-03 แบบส ารวจความต้องการ 

IQA 3.1-1-04 กลไก และกระบวนการการบริการวชิาการแก่สังคม 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จาก

การบรกิารวิชาการเพื่อให้เกดิผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ผลการด าเนินงาน คณะครุศาสตร ์มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผล

ต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1) ด้านการพัฒนานักศึกษา 

    - มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน

ของแต่ละสาขาวิชา โดยให้เป็นไปตามการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาตาม มคอ.3 

อีกทั้งยังเปนูการฝึกทักษะที่น าความรู้ของนักศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

2) ด้านการพัฒนาชุมชนหรือสถานศึกษา 

   - มีการด าเนินโครงการบริการวิชาการให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามการส ารวจความต้องการ ทั้งด้านการพัฒนาเทคนิคการสอน 

การพัฒนาผู้เรียนการจัดท าสื่อการสอน และการพัฒนาเร่งด่วนตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-2-01 เล่มแผนปฏิบัติการด้านการบรกิารวิชาการ ประจ าปี 2560 ที่ได้รับการ

อนุมัติ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 โครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบ

ให้เปล่า 

ผลการด าเนินงาน คณะครุศาสตร ์มีการด าเนนิโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม ตามความตอ้งการของ

ชุมชน ทั้งหมด 15 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการบรกิารวิชาการแบบให้เปล่า ได้แก่ 

1. โครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ส าหรับครูปฐมวัย 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษส าหรับครูปฐมวัย 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "STEM Education กับการจัดการเรยีนรูสู้่ศตวรรษที่ 

21" 

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรยีนรูต้ามแนว CCR  

6. โครงการการสรา้งสื่อพรอ้มใช้เพื่อการสอนภาษาไทยในยุคดิจทิัล 
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7. โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิส าหรับวิจัยในช้ันเรยีน 

ส าหรับครูภาษาไทย 

8. โครงการ "การอบรมเชงิปฏิบัติการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียน

การสอน" 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคุณลักษณะผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ 

11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาการการคิดเชงิคณิตศาสตร:์ทักษะผา่น

กจิกรรม 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

13. โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารพัฒนาศักยภาพครูพันธ์ใหม่ในยุค 4.0 

14. โครงการการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการและการประเมินตามสภาพจรงิ 

15. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง การสร้างสื่อดิจทิัลเพื่อการเรยีนรูผ้่าน

เครอืข่าย ICT 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-3-01 แผนการบริการวชิาการ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคมใน

ข้อ 1 และน าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินงาน ฝุายวิจัยและบริการวิชาการได้ท าการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ 9 

สิงหาคม 2560 โดยเน้นการประเมินตามตัวชีว้ัดความส าเร็จ รายละเอียดดังนี้ 

ตัวชีว้ัดความส าเร็จและคา่เปาูหมายด้านการบรกิารวิชาการ 

ตัวชี้วัดของแผน เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

ผลการ

ด าเนินงาน 

บรรลุ/ไม่

บรรล ุ

1. ร้อยละของผู้บริการได้รับ

ประโยชน์ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการหรือน า

ค ว า ม รู้ ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ชน์ ใ น

ชีวติประจ าวัน 

รอ้ยละ ≥ 70 รอ้ยละ 100 บรรลุ 

2. ร้อยละของโครงการบริการ

วิชาการที่น า  องค์ความรู้และ

ประสบการณจ์ากการให้บริการ

วิชาการที่บูรณาการกับการ

เรียนการสอน หรือการวิจัย 

รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 100 บรรลุ 
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ตัวชีว้ัดความส าเร็จและคา่เปาูหมายตามโครงการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

โครงการ เป้าหมายของ

ตัวชี้วัด 

ผลการด าเนนิงาน บรรลุ/

ไม่บรรลุ 

1. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

พัฒนานวัตกรรม

เพื่อการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 90 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 91.5 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 90 

บรรลุ 

2. โครงการพัฒนา

ศักยภาพการ

จัดการเรียนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21 

ส าหรับครูปฐมวัย 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 90 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 91.67 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 86.67 

บรรลุ 

3. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนรู้

ภาษาองักฤษ

ส าหรับระดับ

ปฐมวัย 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 94.30 

ความรู้ความเข้าใจ  

ร้อยละ 92.10 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 96.61 

บรรลุ 

4. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

"STEM Education 

กับการจัดการ

เรียนรูสู้่ศตวรรษที่ 

21" 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 100 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 100 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 100 

บรรลุ 

5. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการ

จัดการเรียนรูต้าม

แนว CCR 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 90.23 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 91.08 

การน าความรู้ไปใช้

บรรลุ 
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ประโยชน์ รอ้ยละ 85 ประโยชน์ รอ้ยละ 96.91 

6. โครงการการ

สรา้งสือ่พร้อมใช้

เพื่อการสอน

ภาษาไทยในยุค

ดิจทิัล 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 96.43 

ความรู้ความเข้าใจ  

ร้อยละ 100 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 96.43 

บรรลุ 

7. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ 

วิเคราะห์ข้อมลูทาง

สถติิส าหรับวิจัยใน

ช้ันเรยีน ส าหรับครู

ภาษาไทย 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 97.33 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 96.20 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 95.60 

บรรลุ 

8. โครงการ "การ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการการ

พัฒนาหนงัสอื

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

การเรียนการสอน" 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 87 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 86 

บรรลุ 

9. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การพัฒนา

สมรรถนะทางการ

บรหิารการศึกษา

ในยุค 4.0 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 85 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 92 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 87 

บรรลุ 

10. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การพัฒนาแผน

ยุทธศาสตรเ์พื่อ

สรา้งความเขม้แข็ง

ของสถานศึกษา

รองรับการพัฒนา

โมเดลฯ 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 88.9 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 94.4 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 96.7 

บรรลุ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

 

11. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาการการคิด

เชิงคณติศาสตร:์

ทักษะผ่านกจิกรรม 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 98.03 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 94.57 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 92.43 

บรรลุ 

12. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาการเรียน

การสอน

คณิตศาสตร ์

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 98.03 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 96.57 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 90.43 

บรรลุ 

13. โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพครู

พันธ์ใหม่ในยุค 4.0 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 88.9 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 94.4 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 93.3 

บรรลุ 

14. การจัดการ

เรียนรูแ้บบบูรณา

การและการ

ประเมินตามสภาพ

จรงิ 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 90 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 95 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 95 

บรรลุ 

15. โครงการ

ฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง 

การสรา้งสือ่ดิจทิลั

เพื่อการเรยีนรูผ้่าน

เครอืข่าย ICT 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 80 

ความรู้ความเข้าใจ 

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 85 

ความพึงพอใจ  

รอ้ยละ 88 

ความรู้ความเข้าใจ  

รอ้ยละ 90 

การน าความรู้ไปใช้

ประโยชน์ รอ้ยละ 87 

บรรลุ 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-4-01 รายงานการประชุม 

IQA 3.1-4-02 รายงานโครงการ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการ
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รายงานผลการด าเนินงาน 

สังคม 

ผลการด าเนินงาน     ฝุายวิจัยและบรกิารวิชาการได้น าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการมาจัดท าแนวทาง

ในการพัฒนาการให้บริการวชิาการ ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะให้ขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

    1) ควรมีการจัดโครงการบรกิารวิชาการให้กับสถานศึกษาที่เป็นหน่วยฝึก

ประสบการณว์ิชาชีพครู โดยท าการส ารวจความต้องการของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และด าเนินการตามขั้นตอนโครงการ 

    2) ควรมีการจัดท าโครงการบริการวชิาการที่น าศาสตรส์าขาวิชาต่าง ๆ  ได้แก่  

สาขาภาษาไทย สาขาภาษาองักฤษ สาขาคณิตศาสตร ์สาขาวิทยาศาสตรท์ั่วไป สาขา

การศึกษาปฐมวัย สาขาสังคมศึกษา สาขานวตักรรมและเทคโนโลยี และหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาชีพครู ไปบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้มากยิ่งขึน้ 

    ทั้งนี ้ฝาุยวิจยัและบรกิารวชิาการ ได้จดัท าแผนการบรกิารวชิาการ ประจ าปี

งบประมาณ 2561 โดยมีวตัถปุระสงคข์องแผน ดังนี้ 

1. เพื่อให้ผู้รับบรกิาร โรงเรียน ชุมชน ได้รับประโยชน์สอดคล้องกับนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน  

 2. เพื่อน าองคค์วามรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวชิาการมาบูรณา

การในการเรียนการสอนหรอืการวิจัย 

    และมีการก าหนดโครงการที่จะด าเนนิการให้บริการวชิาการสังคม โดยแบ่งเป็น

โครงการเพิ่มความแข็งแกร่งทางวิชาชีพครู ซึ่งจัดให้กับผูบ้รหิาร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา จ านวน 12 โครงการ และโครงการบรกิารวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุน

จากทางสถาบนัวิจัยและพัฒนา จ านวน 21 โครงการ 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-5-01 แผนการบรกิารวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 คณะมีส่วนร่วมในการบรกิารวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

ผลการด าเนินงาน คณะครุศาสตร์มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการชุมชนวิชาการเพื่อการเผยแพร่และ

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและบริการวิชาการสู่สังคม โดยร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก ดังนี้ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรูแ้บบูรณาการและการประเมินตาม

สภาพจริง ได้ร่วมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

2) โครงการการพัฒนาศักยภาพความเป็นครูมืออาชีพ ได้ร่วมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 

3) โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมืออาชีพ ได้ร่วมพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

รายการหลักฐาน IQA 3.1-6-01 รายงานโครงการ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 3 

จุดแข็ง 

1. มีการท าบันทึกความร่วมมอื (MOU) กับสถานศึกษาที่เปน็โรงเรียนรว่มฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 

2. คณะครุศาสตร ์ด าเนินโครงการที่หลากหลาย ทีต่อบสนองความตอ้งการของครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการให้บริการวชิาการกับสถานศึกษาที่มีบนัทึกความร่วมมอื (MOU) 

2. พืน้ที่การให้บริการวชิาการไม่ควรซ้ าซอ้น 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

-  
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องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกจิส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณา

การเข้ากับพันธกิจอื่นๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 

เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี

ขึน้ 

ตัวบ่งชี้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1   : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ

สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 - 7 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามค าสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 

861/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ลง

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 โดยคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้ 

      1) ก าหนดแนวทางการด า เนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      2) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      3) สื่อสารแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ

ให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

      4) ด าเนินงาน ติดตาม ผลักดัน รวบรวม และสรุปผลการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      5) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อผู้บรหิาร 

รายการหลักฐาน IQA 4.1-1-01 ค าสั่งคณะครุศาสตร ์ที่ 861/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ลงวนัที่ 13 มิถุนายน 2559 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน 

ผลการด าเนนิงาน        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับคณะกรรมการ

ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการด้าน

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของแผน 

คือ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ความมี

สุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม และได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม 

ความมีสุนทรยี์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม มีเปูาหมายรอ้ยละ 85 

        แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะครุศาสตร ์ 

ได้ก าหนดจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2559 จ านวน

ทั้งสิน้ 4 โครงการ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณ (งบรายได้) เพื่อด าเนินงานโครงการ

ทั้งสิน้ จ านวน  150,000 บาท  

รายการหลักฐาน IQA 4.1-2-01 แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจ าปี

การศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการก ากับและติดตาม

ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยให้มีการรายงาน

ผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานเจ้าภาพจ านวน 3 ครั้ง คือรอบ 6 เดือน รอบ 9 

เดือน และรอบ 12 เดือน และแจ้งให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบ  

           ในปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้าน

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีโครงการทั้งหมด 4 โครงการ และมีผลการ

ด าเนินการจ านวน 4 โครงการ คดิเป็นร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

รอ้ยละ 100 

รายการหลักฐาน IQA 4.1-3-01 บันทึกข้อความการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 6 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 4.1-3-02 บันทึกข้อความการส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รอบ 9 เดือน ประจ าปีการศึกษา 2559  

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องแผน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิงาน           คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ประเมินผลตัวชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 มีผลดังนี้ 

ตัวชีว้ัด คา่

เปาูหมาย 

ผลการ

ด าเนินงาน 

การ

บรรลุ 

วัตถุประสงคข์องแผน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรมีทัศนคต ิ

คา่นิยม ความมสีุนทรยี์ และวฒันธรรมที่ดีงาม 

รอ้ยละของนักศึกษาและบุคลากรมี

ทัศนคติ ค่านยิม ความมีสุนทรยี์ และ

วัฒนธรรมที่ดีงาม  

รอ้ยละ 

85 

รอ้ยละ 90.74 บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน IQA  4.1-4-01 รายงานผลการส ารวจทัศนคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และ

วัฒนธรรมที่ดีงาม ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลการด าเนนิงาน        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 

21 มิถุนายน 2560 เพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมคณะครุศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2559 และสรุปผลตาม

ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งผลการด าเนินงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยผลการด าเนินงาน

โครงการมีดังนี้ 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ล าดับ โครงการ วัตถุประสงค ์ ผลการด าเนนิงาน ผลการ

บรรล ุ

1. โครงการ

ท าบุญตัก

บาตรวันขึ้นปี

ใหม ่

 

เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

นักศึกษาและ

บุคลากรเห็น

ความส าคัญ

ของการ 

อนุรักษ์ สืบทอด 

และเผยแพร่

คณะด าเนินการจัด

โครงการในวันที ่19 

มกราคม 2560 ณ 

คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา พบว่า 

นักศึกษาและบุคลากร

ทุกคน ได้รับการ

บรรลุ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่เป็น

แบบอย่างทีด่ี

ต่อสงัคม 

ส่งเสรมิและสนับสนุน

ให้เห็นความส าคัญของ

การอนุรักษ์ สืบทอด

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่เป็น

แบบอย่างทีด่ีตอ่สงัคม 

และมีการด าเนินการ

เผยแพร่กิจกรรม

ดังกล่าวผา่นเว็บไชต์

ของคณะ 

2. โครงการสืบ

สานประเพณี

ลอยกระทง 

เพื่อส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้

นักศึกษาและ

บุคลากรเห็น

ความส าคัญ

ของการ 

อนุรักษ์ สืบทอด 

และเผยแพร่

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่เป็น

แบบอย่างทีด่ี

ต่อสงัคม 

คณะด าเนินการจัด

โครงการในวันที ่14 

พฤศจิกายน 2559 ณ 

คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา พบว่า 

นักศึกษาและบุคลากร

ทุกคน ได้รับการ

ส่งเสรมิและสนับสนุน

ให้เห็นความส าคัญของ

การอนุรักษ์ สืบทอด

ขนบธรรมเนียม

ประเพณีที่เป็น

แบบอย่างทีด่ีตอ่สงัคม 

และมีการด าเนินการ

เผยแพร่กิจกรรม

ดังกล่าวผา่นเว็บไชต์

ของคณะ 

บรรลุ 

3. โครงการ

ประชุมเชิง

ปฏิบัติการ

ทางวิชาการ

กจิกรรมวันครู

1. เพื่อประกอบ

พธิีระลึกถงึ

พระคุณ

บูรพาจารย ์

2. เพื่อเป็นการ

คณะด าเนินการจัด

โครงการในวันที ่19 

มกราคม 2560 ณ 

คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

บรรลุ 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

แห่งชาต ิ

ปี 2560 

 

สืบทอดและสืบ

สานวัฒนธรรม

อันดใีห้คงอยู่

ต่อไป 

สวนสนุันทา พบว่า 

นักศึกษาและ

คณาจารย์ จ านวน 

210 คน ไดม้ีส่วนรว่ม

ในการประกอบพิธี

ระลึกถงึพระคุณ

บูรพาจารย์ และเป็น

การสืบทอด สืบสาน

วัฒนธรรมอันดีให้คง

อยู่ตอ่ไป 

4. โครงการ

ส่งเสรมิการ

สรา้งคุณภาพ

บัณฑติด้าน

คุณธรรม 

จรยิธรรมและ

เจา้ของสถาน

ประกอบการ 

1.เพื่อสง่เสริมให้

นักศึกษาได้

เรียนรูคุ้ณธรรม 

จรยิธรรม 

คณะด าเนินการจัด

โครงการในวันที ่19 

ธันวาคม 2559 ณ 

คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสนุันทา พบว่า 

นักศึกษาทุกช้ันปี ได้รับ

การส่งเสรมิ เรียนรู้

คุณธรรม จรยิธรรม 

บรรลุ 

        ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ได้ร่วมกันประเมินผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกันเสนอน าข้อเสนอแนะ

จากการด าเนินโครงการ เพื่อน ามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมในปีถัดไป โดยมติที่ประชุมได้ให้ข้อสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผน

หรือกจิกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะแลวัฒนธรรมไว้ดังนี ้ 

        1. ควรปรังปรุงกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย      

รายการหลักฐาน IQA 4.1-5-01 รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 4.1-5-02 แผนปฏิบัติการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2560 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนนิงาน        คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการเผยแพร่การจัด

กจิกรรมโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่สาธารณชนทั้งภายในและ

ภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี ้  

       1. สื่อออนไลน์ : เช่น เว็บไซต์,Facebook,e-office (ให้ระบุข้อมูล) 

       2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น วารสารแก้วเจ้าจอม ,หนังสื่อพิมพ์   

       3. สื่อชอ่งทางอื่นๆ 

รายการหลักฐาน IQA 4.1-6-01 เอกสารสรุปการเผยแพรโ่ครงการกจิกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 

ผลการด าเนนิงาน - 

รายการหลักฐาน - 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยกจิการนักศึกษา 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายหัสถชัย  นวนประสงค์ 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 4 

จุดแข็ง 

1. คณะครุศาสตรต์ัง้อยูใ่กล้แหล่งศลิปวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. การส่งเสรมิใหน้ักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกับแหล่งศิลปวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. พัฒนารูปแบบกจิกรรมให้สง่เสริมอตัลักษณข์องมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในการจัดกจิกรรมส่งเสรมิอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลยั 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1. จดัการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดกจิกรรมศิลปวัฒนธรรมที่สง่เสริมอตัลักษณข์องชุมชน  
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการโดยมีสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่

ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพสถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 

ให้มีคุณภาพ เช่นทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูลการบริหารความเสี่ยงการบริหารการเปลี่ยนแปลง  

การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

ตวับ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ 

       กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณข์องคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   : การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณข์องคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

ค าอธบิายตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกจิหลัก คอื การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่

สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง

ด าเนินงานผ่านคณะดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของ

คณะให้สอดคล้องกับเปูาหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร  การเงิน ความเสี่ยง

และการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเปูาหมายที่

ก าหนดไว้ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

6 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับวสิัยทัศน์ของ 

คณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณข์องคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ  แผนปฏิบัติการประจ าปี

ตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตวับ่งชี้และเปาูหมายของแผนกลยุทธแ์ละเสนอผู้บรหิาร

ระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1.คณะครุศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร์ ที่ 761/2559 

สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีฝุาย

แผนงานฯ รองคณบดีฝุายบริหาร รองคณบดีฝุายวิจัยฯ รองคณบดีฝุายวิชาการ รอง

คณบดีฝุายกิจการฯ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าส านักงาน เจ้าหน้าที่ ส านักงานคณะครุ

ศาสตร์เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝุายแผนและประกันคุณภาพเป็นกรรมการและ

เลขานุการ  

2.คณะกรรมการได้มีการก าหนด รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในที่เป็นข้อมูล

การด าเนินงานข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินต่างๆ เช่น การตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน เป็นต้น คณะกรรมการได้วเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ของคณะครุศาสตร์ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากนั้นได้ประเมินน้ าหนัก

คะแนนและน ามาจัดเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย  

3.คณะกรรมการได้ทบทวนวิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตรโ์ดยมีผลการทบทวน ดังนี้ แม่แบบ

สถาบันผลิตครู ซึ่งสอดคล้องกับวสิัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และได้ทบทวน/ก าหนดพันธกจิ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร ์

จากนั้นได้มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ไปเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินและ

แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยก าหนดกิจกรรม/โครงการในการขับเคลื่อนหน่วยงานไปสู่

ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

ทั้งนีแ้ผนยุทธศาสตร ์แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับการ

อนุมัติจากอธิการบดี เดือน กันยายน 2559 และได้มีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ www.edu.ssru.ac.th มีการติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นประจ าทุกเดือน และจากการติดตาม รอบ 

10 เดือน พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 29 ตัว คิดเป็น

ร้อยละ 65.91 และตัวชี้วัดที่ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย จ านวน 15 ตัว คิดเป็นร้อยละ 

34.09 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 5.1-1-01 ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 761/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 คณะครุศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

IQA 5.1-1-02 รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อพิจารณาแผนยุทธศาสตร ์

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะ

ครุศาสตร ์คร้ังที่ 5/2559 ลงวันที่ 28มิถุนายน 2559 

IQA 5.1-1-03 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์ ที่ผา่นการอนุมัติจากอธิการบดี 

IQA 5.1-1-04 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่บุคลากรระดับ

ปฏิบัติงานของ คณะครุศาสตร์ เช่น ค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

IQA 5.1-1-05 เอกสารแสดงช่องทางการเผยแพร ่คอื ภาพถา่ยหนา้เว็บไซต์ของคณะ 

ครุศาสตร์  

IQA 5.1-1-06  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 10 เดือน) 

IQA 5.1-1-07 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 คณะครุศาสตร ์    

ที่ผา่นการอนุมัติจากอธิการบดี 

IQA 5.1-1-08 รายงานการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เพื่อพิจารณาแผนกลยุทธ์ทาง

http://www.edu.ssru.ac.th/


รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 86 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

การเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 ลงวันที่ 28

มิถุนายน 2559 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ

หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  การจัดการเรียนการ

สอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขง่ขัน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

คณะครุศาสตรม์ีการด าเนินการวเิคราะห์ข้อมลูทางการเงิน ดังนี้ 

1.ฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าบัญชีต้นทุน

ต่อหน่วยผลผลิต ที่ 74/2560 สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 ประกอบด้วยคณบดีเป็น

ประธาน รองคณบดีฝุายแผนงานฯ รองคณบดีฝุายบริหาร รองคณบดีฝุายวิจัยฯ รอง

คณบดีฝาุยวิชาการ รองคณบดีฝาุยกจิการฯ หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าส านักงาน เจา้หน้าที่

ส านักงานคณะครุศาสตร์เป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่ฝุายแผนและประกันคุณภาพเป็น

กรรมการและเลขานุการ  

2.ฝุายแผนงานและประกันคุณภาพได้ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร               

ที่ประกอบด้วยสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  การจัดการเรียน

การสอน เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในด้านความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน ปีงบประมาณ 

2559 คณะครุศาสตรม์ีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดจ านวน 7 หลักสูตร โดยมีต้นทุน

ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

ผลผลิต/กิจกรรม/

หลักสูตร 

ค่า 

FTES 

ต้นทุนต่อ

หน่วย 

(บาท) 

สัดส่วนค่าใช้จ่าย (%) 

ด้าน

พัฒนา

นักศึกษา 

ด้านพัฒนา

อาจารย์

และ

บุคลากร 

ด้านการ

จัดการเรียน

การสอน 

1)สาขาวิชาภาษาไทย 349.14 17,394.67 16.74 14.30 16.74 

2)สาขาวิชา

วิทยาศาสตรท่ั์วไป 

261.94 22,611.17 12.56 12.93 12.56 

3)สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

286.78 25,312.20 13.75 16.63 13.75 

4)สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

308.44 20,264.53 14.79 

 

14.77 14.79 
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ผลผลิต/กิจกรรม/

หลักสูตร 

ค่า 

FTES 

ต้นทุนต่อ

หน่วย 

(บาท) 

สัดส่วนค่าใช้จ่าย (%) 

ด้าน

พัฒนา

นักศึกษา 

ด้านพัฒนา

อาจารย์และ

บุคลากร 

ด้านการ

จัดการเรียน

การสอน 

5)สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย 

450.61 16,504.80 21.60 15.89 21.60 

6)สาขาวิชา 

สังคมศึกษา 

328.97 19,608.78 15.77 15.09 15.77 

7)สาขาวชิานวัตกรรม

และเทคโนโลยี

การศึกษา 

99.81 50,890.33 4.79 10.39 4.49 

3. ฝุายแผนงานและประกันคณุภาพได้จดัท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 หลังการประเมนิความคุ้มคา่ของการบรหิารหลักสูตร มีการติดตามและ

รายงานผล 

รายการ

หลักฐาน 

5.1-2-01 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าบัญชตี้นทุนต่อหน่วย 

5.1-2-02 รายงานผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

และเปรียบเทียบต้นทุนต่อหนว่ยผลผลติของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

5.1-2-03 แผนเพิ่มประสิทธภิาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

5.1-2-04 รายงานสดัส่วนคา่ใช้จา่ยเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  การจัดการ

เรียนการของแตล่ะหลักสตูร  

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 3 ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวเิคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง

ที่เกดิจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม

พันธกจิของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการ

ด าเนินงาน 

1. คณะครุศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน        

คณะครุศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ 780/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 

2559 ประกอบด้วยคณบดีเป็นประธาน รองคณบดีฝุายแผนงานฯ รองคณบดีฝุายบริหาร 

รองคณบดีฝุายวิจัยฯ รองคณบดีฝุายวิชาการ รองคณบดีฝุายกิจการฯ หัวหน้าสาขาวิชา 

หัวหน้าส านักงาน เจา้หน้าที่ส านักงานคณะครุศาสตรเ์ป็นกรรมการ และเจา้หน้าที่ฝุายแผน

และประกันคุณภาพเป็นกรรมการและเลขานุการ  

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน ได้ประชุมเพื่อก าหนดนโยบาย  

แนวทางการบริหารความเสี่ยง และร่วมกันวิเคราะห์ และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลต่อการ
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ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และน าผลการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 มาประกอบการวเิคราะห์ โดยพิจารณาจากด้านตา่ง ๆ ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ 2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 3) ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน 

งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) และ 4) ความเสี่ยงด้านนโยบาย 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

จากนั้น น าความเสี่ยงมาประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆ  

และประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยงโดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 

เพื่อให้เห็นถึงระดับความเสี่ยง โดยระดับของความเสี่ยงก าหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ ได้แก ่   

สูงมาก มาก ปานกลาง น้อย และน้อยมาก แล้วเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูง  

โดยผลจากการประเมินความเสี่ยง พบว่า คณะครุศาสตร์ มีความเสี่ยงที่ต้อง

น ามาบริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน 7 ความเสี่ยง จากจ านวน 4 ด้านและน ามาจัดท า

แผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2560 ต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและผู้บริหาร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ เมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม 2559 

3. มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงผ่านเว็บไซด์

ของคณะครุศาสตร ์www.edu.ssru.ac.th เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯได้รับทราบ 

4. มีการด าเนินงานตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่ได้ก าหนดไว้ในแผนบริหารความ

เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 เชน่ 

4.1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

ภายนอกมีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ไม่ตอบสนอง โดยมีแนวทางการ

จัดการความเสี่ยง คือ 1)มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ 2)มีการหารือ

หรือก าหนดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

3)มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4)มีการรายงานผล

การด าเนินงานตามยุทธศาสตรต์่อมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน  
       4.2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงที่ 2.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคม

ออนไลน์ (social media) ที่มีผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในทางลบ โดยมีแนว

ทางการจัดการความเสี่ยง คอื 1)มีแนวปฏิบัติในการเผยแพรข่้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ (social 

media) 2)สื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้ สื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผล

ต่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรและนักศึกษา 3)ติดตาม และเฝูาระวัง

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media) ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยในทางลบ 4)มีแนวทางในการจัดการกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่

ส่งผลต่อภาพลักษณข์องมหาวิทยาลัยในทางลบ 

http://www.edu.ssru.ac.th/
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5. มหาวิทยาลัยมีการติดตามความผลการด าเนินงานตามแผนบริหารเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ 2560 โดยรอบ 9 เดือน พบว่า จากความเสี่ยงทั้งหมด 7 ความเสี่ยง มีผลการ

ด าเนินงานตามสถานะความเสี่ยงหลังการควบคุม มีระดับลดลงจากเดิมจ านวน 6 ความ

เสี่ยง คดิเป็นร้อยละ 85.71 

6. มีการเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 

2559 (รอบ 9 เดือน) ต่อผู้บรหิารคณะครุศาสตร ์เพื่อทราบ 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 5.1-3-01 ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 780/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และควบคุมภายใน คณะครุศาสตร์ สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

IQA 5.1-3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่า

เปาูหมาย ของแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

IQA 5.1-3-03 แผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คณะครุศาสตร ์

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหาร พิจารณาเห็นชอบเมื่อวันที่           

14 กรกฎาคม 2559 

IQA 5.1-3-04 แนวทางการบรหิารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

IQA 5.1-3-05 นโยบายการบรหิารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

IQA 5.1-3-06 เล่มแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

IQA 5.1-3-07 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

คร้ังที่ 2/2559 วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เรื่องชี้แจงแนวทางการด าเนินงานบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560  

IQA 5.1-3-08 เอกสารแสดงช่องทางการเผยแพร่ คอื ภาพถา่ยหนา้เว็บไซต์ของคณะ 

ครุศาสตร์  

IQA 5.1-3-09 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 8 

สิงหาคม 2560 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบ 9 เดือน)  

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการ

ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 หลัก บริหารจัดการตาม

นโยบายที่ก าหนด โดยมีตัวอย่างผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ได้รับมอบ

กรอบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งกรอบการ

ประเมินดังกล่าวผู้บริหารโดยคณบดีได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการระดับคณะลงสู่
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ระดับฝุาย/สาขาวิชา/ปฏิบัติการ และมีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีการติดตาม

ผลการปฏิบัติราชการโดยตลอด พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อก ากับ

ติดตามและผลักดันการปฏิบัติราชการให้บรรลุเปูาหมาย มีการน าผลที่ได้จากการประเมิน

มาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้การด าเนินงานของคณะครุศาสตร ์ 

ในช่วงที่ผ่านมามีประสิทธิผลดีขึ้นตามล าดับ 

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ให้ความส าคัญ

ในการบริหารจัดการเพื่อประหยัดต้นทุน แรงงาน อันจะสนองตอบความต้องการของ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ 

อาทิ ระบบ e – office , ระบบ ERP , ระบบสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้เกิดความ

รวดเร็ว คล่องตัวและลดการใช้กระดาษ ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็น

กระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้

หน่วยงานสามารถใช้ทรัพยากรทั้งดา้นตน้ทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกดิประโยชน์สูงสุด

ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความ

ต้องการ ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารและผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป            

 3. หลักการตอบสนอง(Responsiveness) ผู้บรหิารของคณะครุศาสตร์ได้จัดท า

โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิต เรื่อง การเขียนแผนการเรียนรู้ , โครงการ

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ , โครงการสร้างจิตส านึก สาธารณะพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และความมีวินัย และจัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็น  

มผีังการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการจัดการข้อรอ้งเรียน มีการให้บริการที่สามารถด าเนินการ

ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตาม

ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ

หลากหลาย และมีความแตกต่าง 

    4 .หลั ก ภ า ร ะ รั บ ผิ ด ช อบ  ( Accountability)  ห ลั ก ภ า ร ะ รั บ ผิ ด ช อ บ 

(Accountability) ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ได้แสดงการด าเนินการเพื่อรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยก าหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้

ส่งผลกระทบต่อสังคม โดยมีความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่บริหารจัดการในปี 2559 คือ 

เรื่องการมีงานท าของบัณฑติ โดยได้จัดท าโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวโนม้ตลาดแรงงาน

ของสาขา โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อ แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ

เปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น อยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของ

สาธารณะ รวมทั้งการแสดงถงึความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

            5. หลักความโปร่งใส (Transparency) ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ได้

ด าเนินงานด้วยความโปรง่ใส โดยมีกลไกต่างๆ ที่เอื้อต่อการท างานและสามารถตรวจสอบ
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ได้  ด้วยการเปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องรับทราบ อาทิ  การจัดท า

เอกสารรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2560 ทุกไตรมาส เพื่อเสนอในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะทราบ 

       6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) ผู้บริหารของคณะครุศาสตร์ได้มีการ

ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการที่ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ 

ประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ ให้มีผู้แทนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

วิชาการ นักศึกษา เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการ เพื่อได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน

การพัฒนา เช่น การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ การมีส่วนร่วมของสโมสรนักศึกษา

ในการประชุมวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็น

กระบวนการที่ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้ารว่มในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ 

ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ และรว่มกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

       7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ได้

จัดให้มีการมอบหมายภาระงานลงสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขั้น ซึ่งมีการระบุเป็นลาย

ลักษณอ์ักษรอย่างชัดเจน 

       8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ชี้แจงระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย ในการยึดถือเพื่อปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมการ

ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ านาจของกฎหมาย 

กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและ

ค านึงถึงสิทธิเสรภีาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     9. หลักความเสมอภาค (Equity) ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณ

ในการพัฒนาตนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ส าหรับบุคลากรสายวิชาการอย่างเท่า

เทยีมกัน (คนละ 10,000 บาท/ปีงบประมาณ) รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการอย่าง

เสมอภาค (คนละ 5,000 บาท/ปีงบประมาณ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติและ

ให้บริการอย่างเทา่เทยีมกัน นอกจากนี้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาทุก

สาขาวิชาตามเกณฑม์าตรฐานเดียวกัน (600 บาท/คน) 

            10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) ผู้บริหารคณะครุศาสตร์จัด

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเป็นประจ าทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน และประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน เพื่อหามติร่วมในการ

ขับเคลื่อนคณะครุศาสตร์ 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการส ารวจความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิบาล

ขึน้ปี 2 คร้ัง คอื รอบที่ 1 เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 และรอบที่ 2 เดือนกรกฎาคม 

– สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างแบบประเมินความเชื่อมั่นตามหลักธรรมาภิ
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บาล และน า เสนอต่อผู้ เ ช่ียวชาญ โดยมีค าสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฎสว นสุนันทา  

ที่ 3414/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบประเมินความเชื่อมั่นด้านธรรมา  

ภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ลงวันที่ 21 ตุลาคม 255 โดยผลการส ารวจ รอบที่ 1 พบว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่นด้าน 

ธรรมาภิบาลของผู้บรหิารอยู่ในระดับมาก คา่เฉลี่ยเทา่กับ 4.47 

รายการ

หลักฐาน 

1. หลักประสิทธผิล 

IQA 5.1-4-01 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 วาระที่ 3.1 

การมอบหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของคณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 

2. หลักประสิทธภิาพ 

IQA 5.1-4-02 ระบบ e – office ,ระบบ ERP ,ระบบสืบคน้ฐานข้อมูลออนไลน์ 

3. หลักการตอบสนอง 

IQA 5.1-4-03 รายงานโครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิต เรื่อง การเขียน

แผนการเรียนรู้ , โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ , โครงการสร้างจิตส านึก 

สาธารณะพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม และความมีวนิัย 

4.หลักภาระรับผิดชอบ 

IQA 5.1-4-04 รายงานโครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวโน้มตลาดแรงงานของสาขา 

5. หลักความโปร่งใส 

IQA 5.1-4-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 12 

มกราคม 2560 วาระที่ 4.2 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะครุศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2559) 

IQA 5.1-4-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 

เมษายน 2560 วาระที่ 4.4 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คณะครุศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2  

6. หลักการมีส่วนร่วม 

IQA 5.1-4-07 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ , ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา 

7. หลักการกระจายอ านาจ 

IQA 5.1-4-08 หนังสือมอบอ านาจ  

8. หลักนิติธรรม 

IQA 5.1-4-09 บันทึกข้อความแจ้งเวียน ระเบียบและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 
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9. หลักความเสมอภาค 

IQA 5.1-4-10 แผนพัฒนาบุคลากร  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

IQA 5.1-4-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 18 

เมษายน 2560 วาระที่ 6.2 ก าหนดการจัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์

ประจ าปี พ.ศ. 2560 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 5 คน้หาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

และน ามาปรับใชใ้นการปฏิบัติงานจรงิ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์มีการด าเนินงานจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ด าเนินการจัดการ

ความรู้ ดังนี้ 

1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2) ก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย และครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย พร้อมก าหนด

ตัวชีว้ัดเพื่อวัดความส าเร็จ 

3) ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 พร้อมเสนอ

ผู้บริหารลงนามในแผนการจัดการความรู้ จ านวน 2 แผน คอื 

     - แผนที่ 1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งองค์ความรู้ คือ การจัดท าคู่มือ

การทวบสอบผลสัมฤทธิ์ฉบับสมบูรณ์ เก่ียวข้องกับพันธกจิด้านการผลิตบัณฑิต 

     - แผนที่ 2 ทักษะการเขยีนบทความวิจัยเพื่อตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งองค์ความรู ้

คือ การจัดท าคูม่ือการเขยีนบทความวิจัย เก่ียวข้องกับพันธกิจด้านการวิจัย 

  4) ประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน 

5) จัดตั้งกลุ่มความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค้นหาแบบปฏิบัติที่ดีตามองค์ความรู้ที่

ก าหนด โดยมีกลุ่มความรู ้จ านวน 3 กลุ่ม 

6) ด าเนินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน และได้

ทบทวนแนวทางในการด าเนินงานและแผนการจัดการความรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

แผนการจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่ ประกอบด้วย 3 แผน ดังนี้ 

- แผน 1 รูปแบบการจัดการเรยีนรู ้ 

- แผน 2 การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย 
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- แผน 3 การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ 

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ับหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย โดย

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานก ากับ ติดตาม และขับเคลื่อนการด าเนินงานการ

จัดการความรู้ 

7) ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน และได้องค์

ความรู้ ดังนี้ 

7.1) องค์ความรู้เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ ได้ด าเนินการถอดบทเรียนจาก

อาจารย์ ร่วมกันสกัดองค์ความรู้ในภาพรวมของกลุ่ม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่นๆ 

พรอ้มทั้งน าองคค์วามรู้ที่ได้มาปรับใชใ้นการออกแบบการจัดการเรียนรูโ้ดยจัดท า มคอ.3 ที่

จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 

7.2) องคค์วามรู้เร่ือง การเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ด าเนินการถอดบทเรียนจาก

อาจารย์ และร่วมกันสกัดองค์ความรู้ในภาพรวมของกลุ่ม พร้อมทั้งน าองค์ความรู้ที่ได้มา

ปรับใชใ้นเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อส่งในระบบ NRMS ของสถาบันวิจัยแห่งชาติ 

7.3) องคค์วามรู้เร่ือง การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ ได้ด าเนินการถอดบทเรียน

จากอาจารย์ และร่วมกันสกัดองค์ความรู้ในภาพรวมของกลุ่ม พร้อมทั้งน าองค์ความรู้ที่

ได้มาปรับใชใ้นการเขยีนบทความเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 

8) จัดเก็บองคค์วามรู้ที่ได้ในเว็บไซต์ KM ของมหาวิทยาลัย 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 5.1-5-01 ค าสั่งคณะครุศาสตร ์ที่ 157/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการ

ความรู้คณะครุศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-5-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้  

IQA 5.1-5-03 แผนการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

IQA 5.1-5-04 รายงานการประชุมชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานจัดการความรู้ 

IQA 5.1-5-05 เอกสารสรุปกลุ่มองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสมาชิก

กลุ่มความรู้ 

IQA 5.1-5-06 บันทึกข้อความ ที่ คศ/1548 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอส่งรายงาน

ความกา้วหน้าการด าเนินงานจัดการความรู ้รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

IQA 5.1-5-07 แผนการจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ฉบับ

ปรับปรุง 

IQA 5.1-5-08 เล่มองคค์วามรูท้ี่ได้จากการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

IQA 5.1-5-09 เอกสารแสดงการเผยแพร่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 

www.km.ssru.ac.th เก่ียวกับการด าเนินงานการจัดการองคค์วามรู้ 

IQA 5.1-5-10 เอกสารแสดงการน าองคค์วามรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
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เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

ผลการ

ด าเนินงาน 

      ฝุายบริหาร คณะครุศาสตร์ มีการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวมทั้งก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน

ตามแผน ดังนี ้ 

   1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบรหิารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

   2. ส ารวจวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสาย

วิชาการ 

3. คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุนวิชาการ  

4. ฝุายบรหิารเสนอแผนบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนวิชาการ ให้ผู้บริหารเห็นชอบ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 

5/2559 วันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

5. ฝุายบริหารได้เผยแพร่แผนบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรผ่านบันทึก

ข้อความแจ้งเวียนให้บุคลากรรับทราบ เพื่อน าสู่การปฏิบัติ 

6. คณะครุศาสตรไ์ด้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 

        6.1 จัดโครงการอบรมและพัฒนาให้กับบุคลากรของคณะ ประกอบด้วย  

            6.1.1 Smart University (Through e-Campus) 

             6.1.2 โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการเขา้สู่

ต าแหนง่ที่สงูขึน้ 

             6.1.2 โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social 

Responsibility) 

             6.1.3 โครงการสง่เสริมการปฏิบัตตินให้เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

             6.1.4  โครงการเสรมิสรา้งสุขภาพชวีิตทีด่ีของบคุลากรมหาวิทยาลยั 

         6.2 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของบุคลากรอย่างทั่วถึงทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยสายวิชาการจะได้งบประมาณในการพัฒนาตนเอง 

คนละ 10,000 บาท/ปี และสายสนับสนุนวิชาการ คนละ 5,000 บาท/ป ี

        6.3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน และจ านวน

อาจารย์ที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 21 คน 

   7. คณะครุศาสตรไ์ด้ด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

       7.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารทรัพยากรบุคคล 

       7.2 ก ากับ ดูแล การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้สอดคล้องกับพันธกิจ
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และทิศทางของคณะ 

      7.3 เสริมสรา้งคุณภาพชวีิตที่ดี ส่งเสรมิให้รักและผูกพันต่อคณะ/มหาวิทยาลัย 

      7.4 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพและความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

8. ฝุายบริหาร มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2559 พรอ้มทั้งรายงานผลต่อคณบดีอย่างต่อเนื่อง  

9. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2559รอบ 6 เดือน

พบว่า  

      9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 29.03 

บรรลุเปาูหมายที่วางไว้ (เปูาหมาย ≥ 25) 

      9.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 33.87 บรรลุ

เปาูหมายที่วางไว้ (เปูาหมาย รอ้ยละ 30) 

      9.3 รอ้ยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะประจ าสาย

งาน คดิเป็นร้อยละ 100 

       9.4 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน คดิเป็นร้อยละ 100 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 5.1-6-01 ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนบรหิารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะครุศาสตร ์ประจ าปงีบประมาณ 2560 ลงวันที่ 1 มิ.ย.

2559 

IQA 5.1-6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร 

IQA 5.1-6-03 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 5/2559  

IQA 5.1-6-04 บันทึกข้อความที่ คศ/1682 ขอส่งเล่มแผนบรหิารทรัพยากรบุคคลและ

แผนพัฒนาบุคลากร ระยะ 5 ปีและประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 (พ.ศ. 2560 -2564)  

IQA 5.1-6-05 แผนบรหิารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2560-

2564 

IQA 5.1-6-06 แผนบรหิารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ี2560  

IQA 5.1-6-07 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนบรหิารและพัฒนาบุคลากรรอบ 9 

เดือน 

IQA 5.1-6-08 รายงานผลการจัดโครงการ Smart University (Through e-Campus) 

IQA 5.1-6-09 รายงานผลโครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ในการเขา้สูต่ าแหน่งทีสู่งขึน้ 

IQA 5.1-6-10 รายงานผลโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social 

Responsibility) 



รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 97 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 

IQA 5.1-6-11 รายงานผลโครงการส่งเสรมิการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

IQA 5.1-6-12 รายงานผลโครงการเสรมิสรา้งสุขภาพชวีิตที่ดีของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์

มาตรฐาน 

ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกทเหมาะสม

และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

ผลการ

ด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยคณะครุศาสตร์  

ได้ด าเนินการดังนี ้ 

1) การควบคุมคุณภาพ 

1.1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ 

1.2) เสนอประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ 

1.3) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 และก าหนดผู้รับผิดชอบระดับคณะ 

1.4) ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2559 ระดับคณะ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 1124 

อาคารเรียน ช้ัน 2 วาระที่ 5.1 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559  

1.5) จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 1.6) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจ าปี

การศึกษา 2559 โดยได้มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฯ ดังกล่าว เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูด้้านแผนงานและประกันคุณภาพ ทั้งหมด จ านวน 4 คร้ัง 

                 ครั้งที่ 1/2560 วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ช้ัน 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา โดยมี รศ.ธีระดา ภิญโญ (รอง

อธิการบดีฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ) เป็นประธานในที่ประชุม 

                 คร้ังที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ ์ช้ัน 2 โรงแรมวังสวนสุนันทา โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า (รอง

อธิการบดีฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ) เป็นประธานในที่ประชุม 

                ครั้งที่ 3/2560 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
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ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 5 อาคาร 31 โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า (รอง

อธิการบดีฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ) เป็นประธานในที่ประชุม 

                คร้ังที่ 4/2560 วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง

ประชุมช่อแก้ว ช้ัน 5 อาคาร 31 โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า (รองอธิการบดีฝุายแผนงาน

และประกันคุณภาพ) เป็นประธานในที่ประชุม 

1.7) จัดประชุมเตรยีมความพร้อมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และทบทวนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปี

การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร ์อาคาร 

11 ช้ัน 2  โดยมี คณบดี รองคณบดีฝุายวิชาการ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

1.8) เข้ารว่มโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลดา้น

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System for 3 Degree 

Levels (CHE 3D) ประจ าปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 5-13 มิถุนายน 2560 ณ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 35 ช้ัน 1 โดยมี

นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ สังกัดกองนโยบายและแผน เป็นวิทยากร 

1.9) เข้ารว่มประชุมเตรยีมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา

มหาวิทยาลัย อาคาร 31 ช้ัน 5  โดยมี ผศ.ดร.วิทยา เมฆข า (รองอธิการบดีฝุายแผนงาน

และประกันคุณภาพ) เป็นประธานในที่ประชุม 

1.10) ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาใน 

และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 

2) การตรวจสอบคุณภาพ 

2.1) ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับ

หลักสูตร และระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

2.2) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับหลักสูตร 

และระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 เสนอต่อคณะประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 วาระที่ 5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วาระที่ 5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑก์าร

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วาระที่ 5.3 รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ และวาระที่ 5.4 รายงานผลการ
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ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559  โดยมีผลการด าเนินงาน แบ่ง

ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

ระดับหลักสูตร ในภาพรวมมโีครงการ จ านวนทั้งสิน้ 12 โครงการ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ จ านวน 4 โครงการ บรรลุเปาูหมาย จ านวน 4 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 8 

โครงการ 

มีหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ฯ มาจ านวน

ทั้งสิน้ 8 หลักสูตร สรุปได้วา่มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1/2559 ระดับหลักสูตร ตาม

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวนทั้งหมด 8 หลักสูตร ผลการด าเนินงานผ่าน

ตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน จ านวนทั้งหมด 8 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 

หลักสูตร  

ระดับคณะ ในภาพรวมมีโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 7 กิจกรรม/โครงการ 8 ตัวชี้วัด 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 กิจกรรม/โครงการ บรรลุเปูาหมาย จ านวน 4 กิจกรรม/

โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 กจิกรรม/โครงการ 

มติคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ มอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

ระดับหลักสูตร 

มอบหมายให้ฝาุยวิชาการคณะครุศาสตร์ด าเนินการ ก ากับติดตามความก้าวหน้า

การด าเนินงานของหลักสูตร พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา

ในเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-4 , 6-7 , 13-14 และ 18 กรกฎาคม 2560 

ระดับคณะ 

มอบหมายให้ฝุายแผนงานและประกันคุณภาพด าเนินการ ก ากับดูแลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งเร่งรัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพที่ไม่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 

2.3) ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 2 ระดับหลักสูตร และระดับ

คณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

2.4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในและแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 2 ระดับหลักสูตร 

และระดับหน่วยงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 เสนอต่อคณะประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วาระที่ 5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑก์าร

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วาระที่ 5.3 รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ และวาระที่ 5.4 รายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 

2 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559  โดยมีผลการด าเนินงาน แบ่ง

ออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

ระดับหลักสูตร ในภาพรวมมีโครงการ จ านวนทั้งสิน้ 12 โครงการ ด าเนินการแล้ว

เสร็จ จ านวน 8 โครงการ บรรลุเปูาหมาย จ านวน 8 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 3 

โครงการ และปรับรวมโครงการ จ านวน 1 โครงการ 

มีหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ ฯ มาจ านวน

ทั้งสิน้ 8 หลักสูตร สรุปได้วา่มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ระดับหลักสูตร ตาม

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวนทั้งหมด 8 หลักสูตร ผลการด าเนินงานผ่าน

ตามเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน จ านวนทั้งหมด 8 หลักสูตร แบ่งออกเป็น หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จ านวน 1 

หลักสูตร  

ระดับคณะ ในภาพรวมมีโครงการ จ านวนทั้งสิ้น 7 กิจกรรม/โครงการ 8 ตัวชี้วัด 

ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 กิจกรรม/โครงการ บรรลุเปูาหมาย จ านวน 5 กิจกรรม/

โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 กจิกรรม/โครงการ 

มติคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ มอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

ระดับหลักสูตร 

มอบหมายให้ฝาุยวิชาการคณะครุศาสตร์ด าเนินการ ก ากับติดตามความก้าวหน้า

การด าเนินงานของหลักสูตร พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 3-4 , 6-7 

, 13-14 และ 18 กรกฎาคม 2560 

ระดับหน่วยงาน  

มอบหมายให้ฝุายแผนงานและประกันคุณภาพด าเนินการ ก ากับดูแลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ รวมทั้งเร่งรัดให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพที่ไม่บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด 

3) ประเมินคุณภาพ 

3.1) คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามหลักเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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3.2) คณะครุศาสตร์ จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

และวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู 

3.3) สรุปและน าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

และ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  เมื่อการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 9 

สิงหาคม 2560 วาระที่ 5.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ผลการตรวจประเมิน ฯ ระดับหลักสูตร 

ตามเกณฑ ์สกอ. จ านวน 8 หลักสูตร มีผลการตรวจประเมิน ฯ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การ

ก ากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100 โดยมีคะแนนเฉลี่ยในองคป์ระกอบที่ 2-6 

อยู่ในระดับดี จ านวน 8 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100  

มติคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ มอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

     1) ฝุายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มี

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับดี ในปีการศึกษา 2559 ให้จัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพื่อรักษามาตรฐานและพัฒนา

หลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับการประเมินฯ จากคณะ

กรรมการฯ สกอ. เพื่อประกาศขึ้นทะเบียนรายชื่อหลักสตูร ในฐานข้อมูลหลักสูตร TQR ของ 

สกอ. ในปีการศึกษา 2560  

     2) ฝุายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑอ์งคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ตามที่ สกอ. ก าหนด ตลอดเวลาใน
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การจัดการศึกษา 

     3) หลักสูตรที่มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร ไม่บรรลุเปูาหมาย ให้จัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร จากผล

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

3.4) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ พร้อมทั้งบันทึกลงในระบบ

ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System for 

3 Degree Levels (CHE 3D) ประจ าปีการศึกษา 2559 

            3.5) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับ

คณะ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 

รายการ

หลักฐาน 

IQA 5.1–7–01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ 

IQA 5.1–7–02 ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ 

IQA 5.1–7–03 ปฏิทินการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ 

IQA 5.1–7–04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 วาระที่ 5.1 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1–7–05 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1–7–06 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 

IQA 5.1–7–07 รายงานโครงการประชุมเตรยีมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1–7–08 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System for 3 Degree Levels 

(CHE 3D) ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1–7–09 รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
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การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1–7–10 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2558 

IQA 5.1–7–11 บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ ที่ คศ/3414 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) และผลด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าภาคเรยีนที่ 1/2559 

IQA 5.1–7–12 บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ ที่ คศ/3417 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) และผลด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ประจ าภาคเรยีนที่ 1/2559 

IQA 5.1–7–13 บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 วาระที่ 5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

IQA 5.1–7–14 บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 วาระที่ 5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

IQA 5.1–7–15 บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 วาระที่ 5.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ  

IQA 5.1–7–16 บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2560 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 วาระที่ 5.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan)  

IQA 5.1–7–17 บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ ที่ คศ/760 ลงวันที่ 31 มกราคม 2560 

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการด าเนินงานตามตามแผนพัฒนาคุณภาพและผลด าเนินงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปี

การศึกษาที่ 1/2559 
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IQA 5.1–7–18 บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ ที่ คศ/2215 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) และผลด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าภาคเรยีนที่ 2/2559 

IQA 5.1–7–19 บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ ที่ คศ/2252 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) และผลด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ประจ าภาคเรยีนที่ 2/2559 

IQA 5.1–7–20 บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 5.1 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

IQA 5.1–7–21 บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 5.2 รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

IQA 5.1–7–22 บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 5.3 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ  

IQA 5.1–7–23 บันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 วาระที่ 5.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร  

IQA 5.1–7–24 บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ ที่ คศ/2723 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการด าเนินงานตามตามแผนพัฒนาคุณภาพและผลด าเนินงานตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจ าปี

การศึกษาที่ 2/2559 

IQA 5.1–7–25 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

ครุศาสตร์ ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559  

IQA 5.1–7–26  ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ 

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
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IQA 5.1–7–27 บันทึกข้อความแจ้งมติที่คณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 5/2560 วันที่ 9 

สิงหาคม 2560 วาระที่ 5.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  

IQA 5.1–7–28 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559  

IQA 5.1–7–29 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.1–7–30 รายงานการประเมินตนเอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

หมายเหตุ : เขียนให้แสดงถงึขั้นตอนและกระบวนการ PDCA  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยแผนงานและประกันคุณภาพ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวภัทรพร  หัสดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   : ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 

การคิดรอบปี   : รอบปีการศึกษา 2559 (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560) 

อธบิายตัวบ่งชี้ 

บทบาทหน้าที่ของคณะในการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมีการ

ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพการพัฒนา  

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 

เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดสะท้อนการจัด

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนนิการ 

1 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

2 ข้อ 

มกีารด าเนนิการ 

3 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนนิการ 

5 ข้อ 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

รายงานผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสตูรให้เป็นไป

ตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสตูร 

ผลการด าเนนิงาน คณะครุศาสตร์ มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ

หลักสูตร โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. การวางระบบคุณภาพ 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ของหลักสูตร 

- ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 

2. การควบคุมคุณภาพ 

- ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ของหลักสูตรด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

- คณะติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
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รายงานผลการด าเนินงาน 

การศึกษาที่ 2 

- หลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค

การศึกษาที่ 2 ต่อคณะ 

    - หลักสูตรปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะ 

4. การประเมินคุณภาพ 

- จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี

การศึกษา  

- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

- รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามก าหนดการ 

ดังนี้ 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

และวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑติวิชาชีพครู 

5. การพัฒนาคุณภาพ 

- น าข้อเสนอแนะและผลการประเมินคุณภาพมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ของหลักสูตร และปรับแก้รายงานผลการด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) ตามผลการตรวจการประเมิน  

- จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) พร้อมแผนพัฒนาคุณภาพ

ให้กับคณะ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

รายการหลักฐาน IQA 5.2-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 

IQA 5.2-1-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 วาระที่ 5.2 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.2-1-03 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

IQA 5.2-1-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 

IQA 5.2-1-05 ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ 

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

IQA 5.2-1-06 แผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนด  

ในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค

การศึกษา 

ผลการด าเนนิงาน   ฝุายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ท าหน้าที่ในการก ากับ 

ติดตาม ควบคุมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตาม

องคป์ระกอบการประกันคุณภาพ และได้ด าเนินการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้

ท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตามการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดับหลักสูตร และมอบหมายให้มีผู้จัดเก็บเอกสารหลักฐาน มีการ

ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ทุก

ภาคการศึกษา 

รายการหลักฐาน IQA5.2-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร 

IQA5.2-2-02 บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ ที่ คศ/3414 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 

2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) และผลด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าภาคเรยีนที่ 1/2559 

IQA5.2-2-03 บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ ที่ คศ/2215 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 
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รายงานผลการด าเนินงาน 

2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) และผลด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าภาคเรยีนที่ 2/2559 

IQA5.2-2-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ

วันที่ 16 มกราคม 2560 วาระที่ 5.2 

IQA5.2-2-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อ

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 วาระที่ 5.2 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องคป์ระกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนนิงาน คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร อาคารเรียน 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการ

ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร 

2. จัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้

เป็นไปตามพันธกจิของคณะ ในพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย การบริการวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถงึพันธกจิด้านการบรหิารจัดการ  

3. จัดสรรบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ผู้สอน และด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ

ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน ากับนักศึกษา 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม ควบคุมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และมาตรฐานตามองคป์ระกอบการประกันคุณภาพ ในระดับหลักสูตร 

5. ด าเนินการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้ทันสมัยและพร้อม

ใช้งานในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

   6. สนับสนุนอุปกรณ์ทางการเรียน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา อาทิ

เช่น ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร ERP (Enterprise Resource Planning) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (BI) ระบบฐานข้อมูลด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 

ฐานข้อมูลออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล www.library.ssru.ac.th ระบบตรวจสอบผลการ

เรียน www.rg.ssru.ac.th     

รายการหลักฐาน IQA5.2-3-01 เอกสารการจัดสรรทรัพยากร 

IQA5.2-3-02 แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ 

http://www.library.ssru.ac.th/
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รายงานผลการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะครุศาสตร์ 

IQA5.2-3-03 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปี

การศึกษา 2559 

IQA5.2-3-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร 

IQA5.2-3-05 ภาพถา่ยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

IQA5.2-3-06 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์ร (ERP) www.erp.ssru.ac.th 

IQA5.2-3-07 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (BI) 

www.eis.ssru.ac.th 

IQA5.2-3-08 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) 

www.cheqa.mua.go.th 

IQA5.2-3-09 ระบบการสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศ www.library.ssru.ac.th  

IQA5.2-3-10 ระบบตรวจสอบผลการเรียน www.rg.ssru.ac.th     

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนนิงาน    ฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพ ระดับหลักสูตร และด าเนินการตรวจประเมิน ดังนี้ 

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมศึกษา 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท์ั่วไป 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

http://www.erp.ssru.ac.th/
http://www.eis.ssru.ac.th/
http://www.cheqa.mua.go.th/
http://www.library.ssru.ac.th/
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รายงานผลการด าเนินงาน 

และวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตรวจประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑติวิชาชีพครู 

     ทั้งนี้ ฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ รวบรวมผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 วาระที่ 5.2 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

รายการหลักฐาน IQA5.2-4-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร 

IQA5.2-4-02 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

IQA5.2-4-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 9 

สิงหาคม 2560 วาระที่ 5.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุง

หลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนนิงาน    ฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์ ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรน าผล

การประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ มาจัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพหลักสูตร (Improvement Plan) 

รายการหลักฐาน IQA5.2-5-01 แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผา่นองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ผลการด าเนนิงาน คณะครุศาสตร ์มีหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนการสอน จ านวน 8 หลักสูตร มี

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ

มาตรฐาน จ านวน 8 หลักสูตร คดิเป็นร้อยละ 100  

รายการหลักฐาน IQA5.2-6-01 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนนิงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเป้าหมาย 

 บรรลุ  ไม่บรรลุ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  
 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : รองคณบดีฝาุยวิชาการ 

 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 113 
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบท่ี 5 

จุดแข็ง 

1. การบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. มีแผนปฏิบตัิการและแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจน ทีม่าจากการมีส่วนรว่มทุกภาคสว่นของคณะ 

3. ใช้การวเิคราะห์ข้อมลูทางการเงิน เพื่อบริหารงบประมาณ 

4. การใช้กระบวนการจัดการความรู้ น าไปสู่การพัฒนาการสอนและการวิจัย 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. เพิ่มโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร ์ตามตัวบ่งชีห้ลัก/ส าคัญ 

2. สรา้งความเข้าใจในเปาูหมายขององคก์รให้ชัดเจน และเน้นการมีส่วนรว่มของบุคลากรทุกภาคส่วน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การสรา้งองคค์วามรู้และงานสรา้งสรรคเ์ชิงวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. จัดโอกาสให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้แสวงหาความรู้ เพือ่พัฒนาตนเองและองคก์ร 

วิธปีฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 

1. การบรหิารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะครุศาสตร์ 

2. การส่งบุคลากรเข้ารว่มประชุมเพิ่มพูนความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ 

3. จัดสรรงบประมาณส าหรับงานหรอืกิจกรรมนอกหลักสูตร 
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ส่วนที่  5  

สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

 

ตารางท่ี ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่

บรรลุ) 

คะแนน

ท่ีได ้

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์

(% หรอื

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบรหิารจดัการ

หลักสูตรโดยรวม 

3.10 คะแนน 25.67 3.21  3.21 

8  

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอ้ยละ 40 21 34.43  4.30 

61  

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่

ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

รอ้ยละ 60 18 29.51  2.46 

61  

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทยีบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 

รอ้ยละ 10 34.83-30 16.10  0.98 

30  

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบรกิารนักศึกษา

ระดับปรญิญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กจิกรรมนักศึกษา

ระดับปรญิญาตร ี

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการ

บรหิารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค ์

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรา้งสรรค์ 

กลุ่มมนุษย์ฯ 

25,000 บาท 

21,928,111 
365,468.52  5.00 

60 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

กลุ่มมนุษย์ฯ 

รอ้ยละ 20 

24.40 
40.00  5.00 

61 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 

(=บรรลุ) 

( = ไม่

บรรลุ) 

คะแนน

ท่ีได ้

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์

(% หรอื

สัดส่วน) 
ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่

สังคม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

องคประกอบที่ 4  การท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการ

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งชี ้5.1 การบรหิารของคณะเพื่อ

การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ

กจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

คณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ  5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 

เฉลี่ยรวมทกุองค์ประกอบ 4.30 
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ตารางท่ี ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค ์

ประกอบ

ท่ี 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

0.01–1.50 ต้องปรับปรุง

เร่งด่วน 

1.51–2.50 ต้องปรับปรุง 

2.51–3.50 ระดับพอใช้ 

3.51–4.50 ระดับด ี

4.51 – 5.00 ระดับดมีาก 

จ านวน 

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

1 6  2.58 5.00  3.21 3.49 การด าเนินงานระดับพอใช้ 

2 3 5.00 5.00  5.00 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2   

คะแนนเฉลี่ย 3.18 5.00 4.11 4.30 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมิน 

การ

ด าเนินงาน

ระดับพอใช ้

การ

ด าเนินงาน

ระดับดีมาก 

การ

ด าเนินงาน

ระดับด ี
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ส่วนที่  6  

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ประจ าปกีารศึกษา 2559 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 

ภา
พ
รว

มค
ณ
ะ 

ภา
ษา

ไท
ย 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วทิ
ยา

ศา
สต

ร์ท
ั่วไ
ป

 

กา
รศ

ึกษ
าป

ฐม
วัย

 

สัง
คม
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ชุดข้อมูลที่ 1 

1 จ านวนหลักสูตรที่เปิด

สอนทั้งหมด 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

2 - ---ระดับปรญิญาตรี 1 1 1 1 1 1 1 - 7 

3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - - 1 1 

4 - ---ระดับปรญิญาโท - - - - - - - - - 

5 - ---ระดับ ป.บัณฑิต

ขั้นสูง 
- - - - - - - - 

- 

6 - ---ระดับปรญิญา

เอก 
- - - - - - - - 

- 

ชุดข้อมูลที ่2 

7 จ านวนหลักสูตรที่

จัดการเรียนการสอน

นอกสถานที่ตัง้ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 - ---ระดับปรญิญาตรี - - - - - - - -  - 

9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - - -  - 

10 - ---ระดับปรญิญาโท - - - - - - - -  - 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิต

ขั้นสูง 
- - - - - - - - 

 - 

12 - ---ระดับปรญิญา

เอก 
- - - - - - - - 

 - 

ชุดข้อมูลที ่3 

13 จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน

ทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา 

371 313 316 287 338 361 67 90           2,274  

14 - ---จ านวนนักศึกษา

ปัจจุบันทั้งหมด  

- ระดับปรญิญาตร ี

371 313 316 287 469 361 67 -           2,184  

15 - ---จ านวนนักศึกษา

ปัจจุบันทั้งหมด  

- ระดับ ป.บัณฑิต 

- - - - - - - 90 90 
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ต 

16 - ---จ านวนนักศึกษา

ปัจจุบันทั้งหมด  

- ระดับปรญิญาโท 

- - - - - - - - - 

17 - ---จ านวนนักศึกษา

ปัจจุบันทั้งหมด  

- ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 

- - - - - - - - - 

18 - ---จ านวนนักศึกษา

ปัจจุบันทั้งหมด  

- ระดับปรญิญาเอก  

- - - - - - - - - 

ชุดข้อมูลที ่4 

19 จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมด รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจรงิและลา

ศึกษาต่อ 

                

61 

20 - -จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมดที่

ปฏิบัติงานจรงิและลา

ศึกษาต่อ วุฒิปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่า  

                

- 

21 - -จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมดที่

ปฏิบัติงานจรงิและลา

ศึกษาต่อ วุฒิปริญญา

โทหรือเทียบเท่า 

                

40 

22 - -จ านวนอาจารย์

ประจ าทั้งหมดที่

ปฏิบัติงานจรงิและลา

ศึกษาต่อ วุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า  

                

21 

23 จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ 

                

43 

24 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปรญิญาตร ีหรือ

                

- 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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ต 

เทียบเท่า 

25 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปรญิญาโท หรือ

เทียบเท่า 

                

31 

26 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่ง

ทางวิชาการ) ที่มีวุฒิ

ปรญิญาเอก หรือ

เทียบเท่า 

                

12 

27 จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

                

14 

28 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ าต าแหนง่ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปรญิญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 

                

- 

29 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ าต าแหนง่ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปรญิญาโท หรือ

เทียบเท่า 

                

8 

30 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ าต าแหนง่ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปรญิญาเอก หรือ

เทียบเท่า 

                

6 

31 จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง

รองศาสตราจารย์ 

                

4 

32 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ าต าแหนง่รอง

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปรญิญาตร ีหรือ

                

- 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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ต 

เทียบเท่า 

33 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ าต าแหนง่รอง

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปรญิญาโท หรือ

เทียบเท่า 

                

1 

34 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ าต าแหนง่รอง

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปรญิญาเอก หรือ

เทียบเท่า 

                

3 

35 จ านวนอาจารย์ประจ า

ทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง

ศาสตราจารย์ 

                

0 

36 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ าต าแหนง่

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปรญิญาตร ีหรือ

เทียบเท่า 

                

- 

37 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ าต าแหนง่

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปรญิญาโท หรือ

เทียบเท่า 

                

- 

38 - ---จ านวนอาจารย์

ประจ าต าแหนง่

ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิ

ปรญิญาเอก หรือ

เทียบเท่า 

                

- 

ชุดข้อมูลที ่5 

39 จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรแยกตามวุฒิ

การศึกษา 

5 5 5 5 5 5 5 5 40 

40 - - --ระดับปรญิญา

ตรี 
5 5 5 5 5 5 5 - 

35 

41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - - - - - - - 5 5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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ป.
บัณ

ฑิ
ต 

42 - - --ระดับปรญิญาโท - - - - - - - - - 

43 - - --ระดับ ป.บัณฑิต

ขั้นสูง 
- - - - - - - - - 

44 - - --ระดับปรญิญา

เอก 
- - - - - - - - - 

45 จ านวนอาจารย์ประจ า

หลักสูตรที่มดี ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

0 1 1 1 3 1 0 3 10 

46 - - --จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่ไม่มี

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

5 4 4 4 2 4 5 2 30 

47 - - --จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่มี

ต าแหนง่ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ 

- 1 1 1 3 - - - 6 

48 - - --จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่มี

ต าแหนง่รอง

ศาสตราจารย์ 

- - - - - 1 - 3 4 

49 - - --จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่มี

ต าแหนง่ศาสตราจารย์ 

- - - - - - - - - 

ชุดข้อมูลที ่6 

50 จ านวนรวมของผลงาน

ทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

2 10 2 3 4 6 2 2 31 

51 - - --บทความวิจัย

หรือบทความวิชาการ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

- 6 - 1 2 1 - - 10 
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52 - - --บทความ

สมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

รายงานสืบเนือ่งจาก

การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิหรือใน

วารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาว่า

ด้วย หลักเกณฑก์าร

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไป และแจ้ง

ให้ กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ออกประกาศาร

ฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิหรือใน

วารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาว่า

ด้วย หลักเกณฑก์าร

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

1 4 1 1 2 3 2 1 15 
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วิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไป และแจ้ง

ให้ กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ออกประกาศ 

53 - - --ผลงานที่ได้รับ

การจดอนุสิทธิบัตร 

- - - - - - - - - 

54 - - --บทความวิจัย

หรือบทความวิชาการที่

ตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการที่

ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

- - - - - - - - - 

55 - - --บทความวิจัย

หรือบทความวิชาการที่

ตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาตทิีไ่ม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ.  หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาว่า

ด้วย หลักเกณฑก์าร

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไป และแจ้ง

ให้  กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับ แต่

- - 1 - - 1 - - 2 
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วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง

ไม่อยู่

ใน Beall’s list) หรือ

ตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการที่

ปรากฏ ใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

56 - - --บทความวิจัย

หรือบทความวิชาการที่

ตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาตทิีป่รากฏใน

ฐานข้อมูลระดับ

นานาชาตติาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ว่า

ด้วย หลักเกณฑก์าร

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556  

1 - - 1 - 1 - - 3 

57 - - --ผลงานได้รับการ

จดสิทธิบัตร 

- - - - - - - - - 

58 - - --ผลงานวิชาการ

รับใช้สังคมที่ไดรั้บการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 

- - - - - - - - - 

59 - - --ผลงานวิจัยที่

หน่วยงานหรือองค์กร

ระดับชาติว่าจ้างให้

ด าเนินการ 

- - - - - - - 1 1 

60 - - --ผลงานค้นพบ

พันธุ์พชื พันธุ์สัตว ์ที่

ค้นพบใหมแ่ละได้รับ

- - - - - - - - - 
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การจดทะเบียน 

61 - - --ต าราหรือ

หนังสือหรืองานแปลที่

ได้รับการประเมินผ่าน

เกณฑ์การขอต าแหนง่

ทางวิชาการแล้ว 

- - - - - - - - - 

62 - - --ต าราหรือ

หนังสือหรืองานแปลที่

ผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหนง่ทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการ

ประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ 

- - - - - - - - - 

63 - - --จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่มีการ

เผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อเิลคทรอนิกส ์online 

- - - - - - - - - 

64 - - --จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

- - - - - - - - - 

65 - - --จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

- - - - - - - - - 

66 - - --จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

- - - - - - - - - 

67 - - --จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

- - - - - - - - - 

68 - - --จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

- - - - - - - - - 
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เผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ 

69 - - -จ านวนบทความ

ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรปริญญาเอกที่

ได้รับการอา้งองิใน

ฐานข้อมูล TCI และ Sco

pus ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- - - - - - - - - 

ชุดข้อมูลที ่7 

70 จ านวนบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตรทีั้งหมด 

ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึก

ษา 

ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึก

ษา 

ยังไม่มี

ผู้ส าเร็จ

การศึก

ษา 

ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึก

ษา 

ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึก

ษา 

65 27 

ยังไมม่ี

ผู้ส าเร็จ

การศึก

ษา 

92 

71 จ านวนบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตรทีี่ตอบแบบ

ส ารวจเร่ืองการมีงาน

ท าภายใน 1 ปี หลงั

ส าเร็จการศึกษา 

65 27 92 

72 จ านวนบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านท า

หลังส าเร็จการศึกษา 

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบ

อาชีพอสิระ) 

62 26 88 

73 จ านวนบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตรทีี่ประกอบ

อาชีพอสิระ 

- - - 

74 จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดับ

ปรญิญาตรทีี่มงีานท า

ก่อนเข้าศกึษา 

1 1 2 

75 จ านวนบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตรทีี่มีกิจการ

ของตนเองที่มีรายได้

ประจ าอยู่แล้ว 

- - - 

76 จ านวนบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตรทีี่ศึกษาต่อ

ระดับบัณฑิตศกึษา 

- - - 
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77 จ านวนบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตรทีี่อุปสมบท 

- - - 

78 จ านวนบัณฑิตระดับ

ปรญิญาตรทีี่เกณฑ์

ทหาร 

- - - 

79 เงินเดือนหรือรายได้ตอ่

เดือน ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านท า

หรือประกอบอาชีพ

อสิระ (ค่าเฉลี่ย) 

15,012 14,002          14,507  

80 ผลการประเมินจาก

ความพึงพอใจของ

นายจา้งที่มีตอ่ผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับ

ปรญิญาตรตีามกรอบ 

TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 

๕) 

4.34 4.40 4.37 

ชุดข้อมูลที ่8 

81 จ านวนรวมของผลงาน

นักศึกษาและผูส้ าเร็จ

การศึกษาในระดับ

ปรญิญาโทที่ไดรั้บการ

ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

                

  

82 - ---จ านวนบทความ

ฉบับสมบูรณ์ที่มกีาร

ตีพมิพ์ในลักษณะใด

ลักษณะหนึง่  

                  

83 - ---จ านวนบทความ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
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84 - ---จ านวนบทความ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิหรือใน

วารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัท า

เป็นประกาศให้ทราบ

ทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่

วันที่ออกประกาศ 

                  

85 - ---ผลงานที่ได้รับ

การจดอนุสิทธิบัตร 

                  

86 - ---จ านวนบทความ

ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่

ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
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87 - ---จ านวนบทความ

ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาต ิที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัท า

เป็นประกาศให้ทราบ

ทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่

วันที่ออกประกาศ (ซึง่

ไม่อยู่

ใน Beall's list) หรือ

ตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการ ที่

ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

                  

88 - ---จ านวนบทความ

ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาต ิที่ปรากฏอยู่

ในฐานข้อมูลระดับนา

นานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือ
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ระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 

89 - ---ผลงานที่ได้รับ

การจดสิทธิบัตร 

                  

90 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่มีการ

เผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อเิลคทรอนิกส ์online 

                  

91 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 

                  

92 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

                  

93 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

                  

94 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

                  

95 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ 
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96 จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดับ

ปรญิญาโททั้งหมด (ปี

การศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 

                  

ชุดข้อมูลที ่9 

97 จ านวนรวมของผลงาน

นักศึกษาและผูส้ าเร็จ

การศึกษาในระดับ

ปรญิญาเอกที่ไดรั้บการ

ตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 

                

  

98 - ---จ านวนบทความ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ  

                  

99 - ---จ านวนบทความ

ฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิหรือใน

วารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภา
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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สถาบันอนุมัตแิละจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบ

ทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน  นับแต่

วันที่ออกประกาศ 

100 - ---ผลงานที่ได้รับ

การจดอนุสิทธิบัตร 

                  

101 - ---จ านวนบทความ

ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการที่

ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

                  

102 - ---จ านวนบทความ

ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาต ิที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูลตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัท า

เป็นประกาศให้ทราบ

ทั่วไปและแจง้ ก.พ.อ./

กกอ. ทราบ

                  



รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 133 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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ฑิ
ต 

ภายใน 30 วัน  นับแต่

วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง

ไม่อยู่

ใน Beall's list) หรือ

ตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการ ที่

ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 

103 - ---จ านวนบทความ

ที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวชิาการระดับ

นานาชาต ิที่ปรากฏอยู่

ในฐานข้อมูลระดับนา

นานชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ.หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

อุดมศึกษาว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 

                  

104 - ---ผลงานที่ได้รับ

การจดสิทธิบัตร 

                  

105 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่มีการ

เผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลกัษณะใดลักษณะ

หนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อเิลคทรอนิกส ์online 

                  

106 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับสถาบัน 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

หลักสูตร 
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ต 

107 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับชาติ 

                  

108 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ทีไ่ด้รับการ

เผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 

                  

109 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับภูมิภาค

อาเซียน 

                  

110 - ---จ านวนงาน

สรา้งสรรค์ที่ได้รับการ

เผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ 

                  

111 จ านวนผูส้ าเร็จ

การศึกษาระดับ

ปรญิญาเอกทัง้หมด (ปี

การศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 

                  

ชุดข้อมูลที ่10 
112 จ านวนนักศึกษาเต็ม

เวลาเทียบเท่า (FTES) 

รวมทุกหลกัสูตร 

                

          

2,089.56  

113 - ---ระดับอนุปรญิญา                 - 
114 - ---ระดับปรญิญาตรี                       1,926.39  
115 - ---ระดับ ป.บัณฑิต                 163.17 
116 - ---ระดับปรญิญาโท                 - 
117 - ---ระดับ ป.บัณฑิต

ขั้นสูง 
                

- 

118 - ---ระดับปรญิญา

เอก 
                

- 

ชุดข้อมูลที ่11 
119 จ านวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์จากภายใน

                

4,884,051.00  
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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สถาบัน 

120 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

 -  

121 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

 -  

122 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

 4,884,051.00  

123 จ านวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สรา้งสรรค์จาก

ภายนอกสถาบัน 

                

17,044,060.00  

124 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

 -  

125 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

 -  

126 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

17,044,060.00  

127 จ านวนอาจารย์ประจ าที่

ปฏิบัติงานจรงิ (ไม่นับ

รวมผูล้าศึกษาต่อ) 

                

60 

128 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

129 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

130 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

60 

131 จ านวนนักวิจัยประจ าที่

ปฏิบัติงานจรงิ (ไม่นับ

รวมผูล้าศึกษาต่อ) 

                

0 

132 - ----กลุ่มสาขาวิชา                 - 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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ึกษ
า 

ป.
บัณ

ฑิ
ต 

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
133 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

134 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

135 จ านวนอาจารย์ประจ าที่

ลาศึกษาต่อ 
                

1 

136 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี 

                

- 

137 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
                

- 

138 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  

                

1 

139 จ านวนนักวิจัยประจ าที่

ลาศึกษาต่อ 
                

0 

140 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี  

                

- 

141 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
                

- 

142 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

ชุดข้อมูลที ่12 
143 บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

                

31 

144 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
                

- 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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เทคโนโลย ี
145 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

146 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

31 

147 บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิหรือใน

วารสารทางวิชาการ

ระดับชาติที่ไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไป และแจ้ง

ให้ กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ออกประกาศ 

                

20 

148 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

149 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

150 - ----กลุ่มสาขาวิชา                 20 



รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 138 
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มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
151 ผลงานที่ได้รับการจด

อนุสิทธิบัตร 
                

0 

152 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

153 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

154 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

155 บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 

                

0 

156 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

157 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

158 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

159 บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่

ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

การอดุมศึกษาว่าด้วย 

หลักเกณฑ์การ

                

4 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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ต 

พิจารณาวารสารทาง

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แต่

สถาบันน าเสนอสภา

สถาบันอนุมัตแิละจัดท า

เป็นประกาศให้ทราบ

เป็นการทั่วไป และแจ้ง

ให้ กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ออกประกาศ (ซึง่

ไม่อยู่ใน Beall’s list) 

หรือตีพมิพ์ใน

วารสารวชิาการที่

ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 1 
160 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

161 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

162 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

4 

163 บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการฉบับ

สมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทาง

                

3 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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ึกษ
า 

ป.
บัณ

ฑิ
ต 

วิชาการส าหรับการ

เผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 
164 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

165 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

166 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

3 

167 ผลงานได้รับการจด

สิทธิบัตร 
                

0 

168 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

169 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

170 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

171 ผลงานวิชาการรับใช้

สังคมที่ไดรั้บการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 

                

0 

172 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

173 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

174 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

175 ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน

หรือองค์กรระดับชาติ
                

2 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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บัณ
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ต 

ว่าจา้งให้ด าเนินการ 

176 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

177 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

178 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

2 

179 ผลงานค้นพบพันธุ์พชื 

พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่

และได้รับการจด

ทะเบียน 

                

0 

180 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

181 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

182 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

183 ต าราหรือหนังสือหรือ

งานแปลที่ได้รับการ

ประเมินผ่านเกณฑ์การ

ขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว 

                

2 

184 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

185 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

186 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

2 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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ต 

187 ต าราหรือหนังสือหรือ

งานแปลที่ผ่านการ

พิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมิน

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการ

ประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ 

                

0 

188 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

189 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

190 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

191 งานสร้างสรรค์ที่มกีาร

เผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึง่ 

หรือผ่านสื่อ

อเิล็กทรอนิกส์ online 

                

0 

192 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

193 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

194 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

195 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การเผยแพร่ในระดับ

สถาบัน 

                

0 

196 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

197 - ----กลุ่มสาขาวิชา                 - 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
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วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
198 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

199 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การเผยแพร่ใน

ระดับชาติ 

                

0 

200 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

201 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

202 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

203 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การเผยแพร่ในระดับ

ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

                

0 

204 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

205 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

206 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 

207 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การเผยแพร่ในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน 

                

0 

208 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

209 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

210 - ----กลุ่มสาขาวิชา                 - 



รายงานการประเมนิตนเอง คณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 Page 144 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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บัณ
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ต 

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
211 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

การเผยแพร่ในระดับ

นานาชาต ิ

                

0 

212 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

                

- 

213 - ----กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                

- 

214 - ----กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

                

- 
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ภาคผนวก ก 

สรุปผลตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศึกษา 2559

ระดับหลักสูตร 
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สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปกีารศกึษา 2559 

ระดับหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

 

ผลการ

ด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2558 

ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 

2559 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2559 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

1. ครุศาสตรบัณฑิต 

ภาษาไทย (5ปี) 

หลักสูตรใหม ่ 

พ.ศ. 2555 

ผ่าน 2.52 ปานกลาง 3.15 ดี 1. อ.ดร.พัชรินทร ์บูรณะกร  

ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.สริฉิันท์ สถิรกุล  

เตชพาหพงษ์ 

กรรมการ 

3. อ.ดร.บุณฑรกิา บูลภักดิ์ 

กรรมการ   

4. น.ส.ภัทรพร หัสดี 

เลขานุการ 

 

2. ครุศาสตรบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ (5ปี) 

หลักสูตรใหม ่  

พ.ศ. 2555 

ผ่าน 2.76 ปานกลาง 3.08 ดี 1. ผศ.ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ 

ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.อารมณ์ อุตภาพ 

กรรมการ 

3. อ.ขวัญใจ จินดานุรักษ์ 

กรรมการ 

4. น.ส.ภัทรพร หัสดี 

เลขานุการ 

 

3. ครศุาสตรบัณฑิต 

วิทยาศาสตรท่ั์วไป 

(5ปี) หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2555 

ผ่าน 3.22 ดี 3.35 ดี 1. ผศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา 

ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.สติา ทิศาดลดลิก 

กรรมการ 

3. รศ.(พิเศษ)กัลยา แสงเรอืง 

กรรมการ 

4. น.ส.ภัทรพร หัสดี 

เลขานุการ 
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หลักสูตร 

 

ผลการ

ด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2558 

ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 

2559 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2559 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

4. ครุศาสตรบัณฑิต 

คณิตศาสตร ์(5ปี) 

หลกัสูตรใหม ่  

พ.ศ. 2555 

ผ่าน 3.03 ดี 3.08 ดี 1. อ.ชม ปานตา 

ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร. อารมณ์ อุตภาพ 

กรรมการ 

3. อ.ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก 

กรรมการ 

4. น.ส.สุภาวด ีเรอืงสังข์ 

เลขานุการ 

5. ครุศาสตรบัณฑิต 

การศึกษาปฐมวัย 

(5ปี) หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2555 

ผ่าน 3.30 ดี 3.58 ดี 1. ผศ.ดร.อัญชล ีไสยวรรณ 

ประธานกรรมการ 

2. ผ.ศ.บุญไท เจรญิผล 

กรรมการ 

3. ผศ.ดร.พราม อนิพรม 

กรรมการ 

4. น.ส. ศรัณภัสร ์แสงทอง 

เลขานุการ 

6. ครุศาสตรบัณฑิต 

สังคมศึกษา (5ปี) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2559 

ผ่าน 3.40 ดี 3.39 ดี 1. ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์ 

ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร. อารมณ์ อุตภาพ 

กรรมการ 

3. อ.สมโชค ฤทธิ์จ ารูญ 

กรรมการ 

4. น.ส.ภัทรพร หัสดี 

เลขานุการ 

7. ครุศาสตรบัณฑิต 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

การศึกษา หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 

2554 

ผ่าน 2.83 ปานกลาง 3.03 ดี 1. อ.ศิริประกาย พงศ์สุวรรณ 

ประธานกรรมการ 

2. อ.ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก 

กรรมการ 

3. รศ.(พิเศษ)กัลยา แสงเรอืง 

กรรมการ 

4. น.ส.ภัทรพร หัสดี 
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หลักสูตร 

 

ผลการ

ด าเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับ

หลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2558 

ผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 

2559 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 

2559 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

เลขานุการ 

8. ประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู 

ผ่าน - - 3.01 ดี 1. อ.ดร.เพ็ญพร ทองค าสุก 

ประธานกรรมการ 

2. ผศ.ดร.พราม อินพรม 

กรรมการ 

3. อ.ดร.มล.สรสริ ิวรวรรณ 

กรรมการ 

4. น.ส.ภัทรพร หัสดี 

เลขานุการ 

ผลรวม 

- ผ่าน  

8 หลักสูตร 

- ไม่ผ่าน  

0 หลักสูตร 

    

คะแนนเฉลี่ยที่ได้ 

3.21 

คะแนน 
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ภาคผนวก ข 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

ประจ าปีการศกึษา 2559 ระดับคณะ  
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ภาคผนวก ค 

ประมวลภาพกจิกรรมตรวจประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  

ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 2559 
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ประมวลภาพกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
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ประมวลภาพกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 
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ประมวลภาพกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 (ต่อ) 
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คณะผู้จัดท ารายงานประเมินตนเอง ประจ าปีการศกึษา 2559 ระดับคณะ 

 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  น้อยจันทร์ คณบดี 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ภาวิณี  โฆมานะสิน รองคณบดีฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. อาจารย์ ดร.อัญชนา  สุขสมจติร  รองคณ บดีฝาุยวิชาการ 

4. อาจารย์ ดร.กรรณิการ์  ภริมย์รัตน์  รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ 

5. อาจารย์สงกรานณ์  ขุนทิพย์ทอง  รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  บุญผดุง รองคณบดีฝุายบริหาร 

7. นางรวินันท์  พระยานอ้ย     หัวหนา้ส านักงาน 

8. นางสาวภทัรพร  หัสดี   รักษาการหัวหน้าฝุายแผนงานและประกันคุณภาพ 

9. นางสาวเมศนิี  อยู่ยั่งยืน   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. นางสาวธิดารัตน์  โชคนาคะวโร  รักษาการหัวหน้าฝุายบริการการศึกษา 

11. นางสาวมณีเนตร  รวมภักดี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

12. นายหัสถชัย  นวนประสงค์   นักวิชาการศกึษา 

13. นางกฤตติกา  ไกรแก้ว   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 


