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คานา
คณะผู้ ป ระเมิ น ได้ จัด ท ำรำยงำนผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ระดับ คณะ ประจำปี
กำรศึกษำ 2562 ขึ้น เพื่อสรุปผลกำรประเมินที่คณะกรรมกำรประเมินตำมสภำพจริงในช่วงปีกำรศึกษำ 2562
ระหว่ำงวัน ที่ 1 มิ ถุน ำยน 2562 ถึงวั นที่ 31 พฤษภำคม 2563 และได้ค้ น พบ กำรวิเครำะห์ รำยงำนกำร
ประเมิ น ตนเอง กำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ ผู้ บ ริ ห ำร คณำจำรย์ เจ้ ำหน้ ำ ที่ และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเกี่ ย วข้ อ ง
กำรศึกษำร่องรอยหลักฐำน เอกสำรต่ำง และกำรเยี่ยมชมคณะครุศำสตร์ ทั้งนี้คณะผู้ประเมินได้ใช้มุมมองโดย
ปรับกำรประเมินให้เหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริง คำนึงถึงภำรกิจหลักในกำรทำหน้ำที่ สนับสนุนกำรเรียน
กำรสอน นโยบำยกำรบริหำรงำน ปรัชญำ วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เฉพำะของคณะครุศำสตร์ให้มำกและเป็น
ประโยชน์ที่สุด
คณะผู้ประเมินได้รับ ควำมร่วมมืออย่ำงดียิ่งจำกคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ ตลอดจนบุคลำกรต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องในกำรให้ข้อมูลเพื่อยืนยันสภำพกำรดำเนินงำนจริงของคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์ ท ำให้ ก ำรตรวจประเมิ น เป็ น ไปด้ วยควำมเรี ย บร้อ ย แบบกั ล ยำณมิ ต ร
คณะผู้ประเมินขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้
คณะผู้ประเมินหวังว่ำผลกำรประเมิน ตลอดจนข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่ได้ให้ไว้ระหว่ำง
กำรตรวจประเมิน และในรำยงำนฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์และมีส่วนช่วยในกำรพั ฒนำคุณ ภำพกำรจัด
กำรศึกษำของคณะครุศำสตร์ให้มีควำมเข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น และคงสำมำรถสะท้อนสภำพจริงที่ผู้บริหำรคณะ
จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรพัฒนำตำมนโยบำยของรัฐบำลต่อไป

ลงชื่อ.............................................................
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โยธิน ศรีโสภำ)
ประธำนกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
วันที่ 2 กรกฎำคม 2563
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สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประเมิน
ส่วนที่ 1 บทนา
1 ข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
สมเด็จ พระรำชปิ ตุจ ฉำเจ้ ำฟ้ ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุ รีรำชสิริ นธร ทรงมี พระเมตตำต่ อ
กำรศึ ก ษำ ของกุ ลสตรี ไทย จึงประทำนอำคำรพร้ อมที่ ดิน ประมำณ 4 ไร่ ให้ กระทรวงศึ กษำธิ กำร จัด ตั้ ง
โรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุน ำยน 2475 ปั จจุบันคื อ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุ รี
แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร โดยย้ำยนักเรียนฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย
(ม.7-8) มำจำกโรงเรียนเบญจมรำชำลัย อำจำรย์ใหญ่คนแรกคือ อำจำรย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสำสน์ โรงเรียน
ใช้ชื่อย่อว่ำ พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสีประจำโรงเรียนเนื่องจำกเป็นสีประจำวันประสูติของพระองค์
สถำนศึกษำแห่งนี้ได้ปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรศึกษำทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสำมัญด้วยดีตลอดมำ
และได้พัฒนำปรับเปลี่ยนสถำนภำพ และคำนำหน้ำชื่อตำมควำมเหมำะสม ดังนี้
1 ตุลำคม 2513
เป็นวิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์
พ.ศ. 2515
ขยำยงำนกำรฝึกหัด ครูม ำอยู่ ณ ที่ตั้ง ปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร่ 3 งำน 72 ตำรำงวำ ทั้งนี้อำจำรย์
อวยพร เปล่งวำนิช ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ในขณะนั้น ได้ดำเนินกำรติดต่อประสำนงำน
ล่วงหน้ำกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปทุมธำนี (นำยประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึง ได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริย์
แปลงนี้มำเป็นที่ตั้งของสถำบันในปัจจุบัน
14 พฤศจิกำยน 2517
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ รับวิทยำลัยครูเพชรบุรี
วิทยำลงกรณ์ และสมำคมศิษย์เก่ำฯไว้ "ในพระบรมรำชูปถัมภ์"
พ.ศ. 2520
เปิดสอนถึงระดับปริญญำตรี ครุศำสตรบัณฑิต
14 กุมภำพันธ์ 2535
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำมสถำบัน
รำชภัฏ แก่วิทยำลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็นสถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์
24 มกรำคม 2538
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เรื่อง พ.ร.บ.สถำบันรำชภัฏ เป็นผลให้สถำบันรำชภัฏ ทั่วประเทศเป็น
สถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง
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6 มีนำคม 2538
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภู มิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนพระบรม
รำชำนุญ ำตให้ใช้ตรำพระรำชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกำลที่ 9 เป็นตรำสัญ ลักษณ์ประจำสถำบั นรำชภัฏ
นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณล้นเกล้ำล้นกระหม่อมหำที่สุดมิได้ แก่ สถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์
ปีกำรศึกษำ 2543
เปิดสอนนักศึกษำระดับปริญญำโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ และสำขำวิชำหลักสูตรและกำร
สอน
21 สิงหำคม 2545
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนพระบรม
รำชำนุญำต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถำบันรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
10 มิถุนำยน 2547

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ทรงลงพระปรมำภิไธย
ในพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พุทธศักรำช 2547 และได้ประกำศในพระรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่
14 มิถุนำยน พุทธศักรำช 2547 ยังผลให้สถำบันรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ยกฐำนะเป็น
"มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี" ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนำยน พ.ศ.
2547
ปีกำรศึกษำ 2549
เปิดสอนระดับ ปริญญำเอก สำขำวิชำกำรบริห ำรกำรศึกษำ สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน และ
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
2. ผลผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิต/ผลลัพธ์
จำกกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำของคณะครุ ศ ำสตร์ พบว่ ำ ปั จ จั ย น ำเข้ ำ มี ค ะแนนเท่ ำ กั บ
4.05 คะแนน ระดั บคุ ณ ภำพดี กระบวนกำร มี คะแนนเท่ำกั บ 4.89 คะแนน ระดั บคุ ณ ภำพดีม ำก และ
ผลผลิต/ผลลัพธ์ มีคะแนนเท่ำกับ 4.53 คะแนน ระดับคุณภำพดีมำก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบ
จานวนตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1
6
องค์ประกอบที่ 2
3
องค์ประกอบที่ 3
2
องค์ประกอบที่ 4
1
องค์ประกอบที่ 5
4
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
16

คะแนนประเมินเฉลี่ย
4.29
5.00
5.00
4.00
5.00
4.67

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภำพ ดี
ระดับคุณภำพ ดีมำก
ระดับคุณภำพ ดีมำก
ระดับคุณภำพ ดี
ระดับคุณภำพ ดีมำก
ระดับคุณภาพ ดีมาก

3. จุดเด่น/แนวทางเสริม
3.1 คณะครุศำสตร์มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถนำไปช่วยพัฒนำสังคมได้
3.2 คณะครุศำสตร์มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนแบบ CCR ในโครงกำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำร
ผลิตครูคุณภำพฐำนสมรรถนะตำมแนวทำงกำรบูรณำกำรแนวคิดจิตปัญญำศึกษำ ระบบพี่เลี้ยง และ
กำรวิจัยเป็นฐำน ซึ่งได้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓
4. จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข
4.1 ควรพัฒนำผลงำนทำงกำรของอำจำรย์ในคณะครุศำสตร์ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
4.2 ควรนำเพลงรำพำข้ำวสำรที่คณะครุศำสตร์นำไปแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญำท้องถิ่นมำจัดทำเป็นงำนวิจัย
เพื่อพัฒนำต่อยอดสร้ำงมำตรฐำนประเพณีไทย และเป็นกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
5. ข้อเสนอแนะ (ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำทั้งระยะสั้นและระยะยำว)
กำรนำเสนอรำยงำนในภำพรวมที่เกี่ยวกับกำรวัดควำมสำเร็จของแผน กำรกำหนดตัวชี้วัด กำรนำเสนอ
ควรให้มีควำมสมบูรณ์ และชัดเจนยิ่งขึ้น

6

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

…………………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โยธิน ศรีโสภำ)
ประธำนกรรมกำร

…………………………………………………………………..
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล)
กรรมกำร

…………………………………………………………………..
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหำร)
กรรมกำรและเลขำนุกำร

…………………………………………………………………..
(นำงสำวสำยพิน ทำทอง)
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

…………………………………………………………………..
(นำงสมฤดี คัชมำตย์)
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

…………………………………………………………………..
(นำงสำวสุดชีวำ พูลเกษม)
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

…………………………………………………………………..
(นำงสำวกำนต์พิชชำ อินปิ่น)
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
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วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในคณะครุศำสตร์ โดยกำหนดวันประเมิน
วันที่ 2 กรกฎำคม 2563 เพื่อร่วมกันวิเครำะห์ข้อมูลตำมมำตรฐำนและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) กำหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่ำงกำรตรวจประเมิน วำงแผนกำร
ตรวจประเมิน มอบหมำยภำระงำนให้คณะกรรมกำรประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยในระดั บ คณะประชุ ม ร่ ว มกั บ
คณะกรรมกำรบริหำรคณะและคณำจำรย์ประจำ เพื่อแนะนำคณะกรรมกำรตรวจประเมิน แจ้งวัตถุประสงค์
กำรตรวจประเมิน และรับฟังกำรสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะ
(2) สั มภำษณ์ ผู้บ ริหำรและผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย ที่เกี่ ยวข้ อง เช่ น คณบดี ผู้อำนวยกำร
ประธำนบริหำรหลักสูตร ผู้แทนอำจำรย์ประจำหลักสูตร ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสำรและหลั ก ฐำนเพิ่ ม เติ ม พร้อ มสั มภำษณ์ ผู้ ป ฏิ บั ติ /รับ ผิ ดชอบจั ดท ำ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของตัวบ่งชี้
(4) สัง เกตอำคำรสถำนที่ ให้ บ ริก ำรนั ก ศึ ก ษำ ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งเรีย น และกำรดำเนิ น
กิจกรรมกำรเรียน กำรสอน
(5) ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลกำรประเมิน และกำรเตรียมกำรเสนอ
ผลกำรประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลกำรประเมินด้วยวำจำ แก่ผู้บริหำร คณำจำรย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกำส
ให้คณะได้ชี้แจง ทำควำมเข้ำใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนกำรตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมกำรผู้ประเมินได้มีกำรประชุมทบทวนร่ำงรำยงำนผลกำรประเมิน และ
ประสำนกั บผู้ รับผิด ชอบงำนประกั นคุ ณ ภำพกำรศึกษำ เพื่อ ให้ ตรวจสอบยืน ยัน ควำมถูกต้ องหรือ ทัก ท้ว ง
หลังจำกนั้นคณะกรรมกำรผู้ประเมินทำกำรปรับปรุงแก้ไข และจัดทำเอกสำรเสนอผลกำรประเมินเป็นลำย
ลั ก ษณ์ อั ก ษร เสนอไปยั ง คณะครุ ศ ำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชู ป ถั ม ภ์
เพื่อดำเนินกำรต่อไป
2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเองกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมจำกต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษำสังเกตสถำนกำรณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่วนที่ เป็นผลกำรประเมิ นของคณะกรรมกำรกำรตรวจสอบควำมถูกต้ องของ
ข้อมูลที่เป็นผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยกำร (1) ตรวจสอบกับคำอธิบำยของคู่มือกำร
ประกันคุณภำพ (2) กำรนำเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ(3)กำรเสนอผลกำรประเมินด้วยวำจำต่อ
ที่ประชุมของบุคลำกรของหน่วยรับตรวจเพื่อกำรให้ยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนี้เกณฑ์กำรตัดสินผล เป็นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำกำหนด
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บทที่ 1 บทนา
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ประวัติความเป็นมา
คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เกิดขึ้น ในนำมของโรงเรียน
ฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี ตำบลประแจจีน อำเภอดุสิต ในเนื้อที่ 4 ไร่เศษ ซึ่งเป็น
ที่ดินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระรำชปิตุจฉำเจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร โดยได้โปรด
ประทำนสถำนที่ให้กระทรวงศึกษำธิกำรจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูหญิงขึ้น มีหลักฐำนประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2475
เริ่มแรกได้เปิดสอนในหลักสูตรประกำศนียบัตรครูประถมสำมัญ (ป.ป.) โดยย้ำยนักเรียนฝึกหัดครูมำ
จำกโรงเรียนเบญจมรำชำลัย ใช้เวลำเรียน 3 ปี ซึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรนี้ในปี พ.ศ. 2475–2479 และปี พ.ศ.
2485–2497 โดยที่ในช่วง พ.ศ.2480–2484 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ย้ำยนักเรียน(ป.ป.) ไปเรียนที่โรงเรียน
สวนสุนันทำลัย (วิทยำลัยครูสวนสุนันทำ)
พ.ศ. 2489 เปิ ดสอนหลั กสูตรประกำศนีย บัตรวิชำกำรศึก ษำ (ป.กศ.) รับ นัก ศึกษำฝึกหัด ครูแบบ
สหศึกษำ โดยให้นักศึกษำหญิงประจำ นักศึกษำชำยเดินเรียน
พ.ศ. 2513 เปิดสอนหลักสูตรประกำศนี ยบัตรวิชำกำรศึกษำชั้ นสู ง (ป.กศ.สู ง) เป็ นรุ่นแรกในวิ ชำเอก
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิ ตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสังคมศึกษำ และในปีนี้เองยังได้จัดโครงกำรอบรมครูชุด
พ.กศ. พ.ม. อสช. อศร. เพื่อช่วยเพิ่มวุฒิครูให้กับครูไม่มีวุฒิครูมำก่อน เป็นกำรส่งเสริมวิทยฐำนะครู แต่ได้หยุดไปเมื่อ
ปี พ.ศ. 2518
พ.ศ. 2514 ได้เปิดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรครูประถมสำมัญ (ป.ป.) ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนื่องจำก
ประเทศขำดแคลนครู โดยรับนักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.ศ.5) หรือเทียบเท่ำ
ใช้เวลำเรียน 1 ปี แต่เปิดได้เพียง 2 รุ่นเท่ำนั้นในปี พ.ศ. 2514–2515
พ.ศ. 2515 ย้ำยนักเรียนฝึกหัดครูทั้งหมดออกมำเรียนที่วิทยำลัยครูเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี เนื่องจำกเพิ่มปริมำณกำรรับนักศึกษำมำกขึ้น และเปิดวิชำเอกเพิ่มขึ้นอีกด้วย คือ
เคมี ฟิสิกส์ คหกรรมศำสตร์ อนุบำลศึกษำ เกษตรศำสตร์ ประถมศึกษำพลศึกษำ สุขศึกษำ ประวัติศำสตร์
ภูมิศำสตร์ บรรณำรักษ์ศำสตร์ ศิลปศึกษำ นำฏศิลป์ ดนตรีศึกษำ อุตสำหกรรมศิลป์และสหกรณ์ และในปีนี้ได้
เปิดรับนักศึกษำภำคค่ำตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อผลิตครูให้เพียงพอกับควำมต้องกำรโดย
เปิ ด รั บ ในระดั บ ป.กศ. และ ป.กศ.ชั้ น สู ง ใน 5 วิ ช ำเอกดั ง นี้ ภำษำไทย ภำษำอั ง กฤษ คณิ ต ศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และสังคมศึกษำ และในปี พ.ศ. 2520 เปิดวิชำเอกประวัติศำสตร์และวิชำเอกภูมิศำสตร์ ปี พ.ศ.
2521 เปิดวิชำเอก คหกรรมศำสตร์ เพิ่มเติมอีกในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง กำรเปิดภำคค่ำ 2 หลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2515-2521 รวม 7 รุ่น ผลิตครูได้ประมำณ 10,000 คน
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พ.ศ. 2518 วิทยำลัยครูทั่วประเทศได้รับกำรยกฐำนะตำมพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู พ.ศ. 2518 มี
ผลทำให้วิทยำลัยครูสอนได้ถึงระดับปริญญำตรี
พ.ศ. 2521 ได้เปิดหลักสูตรปริญญำตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญำ) เป็นรุ่นแรกโดย เปิด 2 วิชำเอก คือ
วิทยำศำสตร์ทั่วไปและสังคมศึกษำ ปี
พ.ศ. 2522 เปิดเพิ่มในวิชำเอกเกษตรศำสตร์ พลศึกษำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ประวัติศำสตร์และ
ภูมิศำสตร์ รวมเป็น 8 วิชำเอกพ.ศ. 2522 มีโครงกำรฝึกอบรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจำกำร
(อคป.) ในหลักสูตร ป.กศ.
ชั้นสูง และหลักสูตรปริญญำตรี ทำให้สำมำรถส่งเสริมวิทยฐำนะของบุคลำกรทำงกำรศึกษำประจำกำรให้สูงขึ้น
ได้มำกกว่ำ 10,000 คน โครงกำรนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2528 ทำได้ รวม 7 รุ่น
พ.ศ. 2523 หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แต่เปิดรับในหลักสูตรปริญญำตรี 4 ปี ขึ้นเป็นครั้งแรกในวิชำเอก
คณิตศำสตร์ ชีววิทยำ ภำษำอังกฤษ และประวัติศำสตร์ ปี ต่อมำ เปิดสอนเพิ่มอีกทั้งระดับปริญ ญำตรี 4 ปี
และปริญญำตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญำ) ดังนี้ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ คหกรรมศำสตร์
อุตสำหกรรมศิลป์ เกษตรศำสตร์ พลศึกษำ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ สังคมศึกษำ ภูมิศำสตร์ ประวัติศำสตร์
บรรณำรักษ์ศำสตร์ นำฏศิลป์ กำรประถมศึกษำ กำรศึกษำปฐมวัย จิตวิทยำและกำรแนะแนว สุขศึกษำ และ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2528 หยุดรับนักศึกษำในระดับ ป.กศ. ชั้นสูง ตำมนโยบำยไม่ต้องกำรผลิตครูคุณวุฒิต่ำกว่ำ
ปริญญำตรี
พ.ศ. 2529 เริ่มโครงกำรจั ดกำรศึกษำสำหรับบุค ลำกรประจำกำร (กศ.บป.) เปิดหลักสูตรระดั บ
ปริญ ญำตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญำ) ใน 10 วิชำเอก คือ ภำษำไทย สัง คมศึกษำ นำฏศิลป์ คหกรรมศำสตร์
สุขศึกษำ อุต สำหกรรมศิลป์ พลศึกษำ เกษตรศำสตร์ กำรบริห ำรโรงเรียน และนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ และในปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญำตรี 4 ปีเพิ่มในวิชำเอกพลศึกษำ คหกรรม
ศำสตร์ และกำรประถมศึ ก ษำ ส่ ว นระดั บ ปริ ญ ญำตรี 2 ปี (หลั ง อนุ ป ริ ญ ญำ) เปิ ด เพิ่ ม ในวิ ช ำเอก
กำรประถมศึกษำ
พ.ศ. 2530 เริ่มโครงกำรคุรุทำยำท ที่ต้องกำรผู้ที่เรียนเก่ง มีควำมประพฤติดีและศรัทธำในอำชีพครู
มำเป็นครูตำมควำมต้องกำรของของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ รับนักศึกษำจำกผู้ที่
จบมัธยมปีที่ 6 และผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปี ที่ 2 ที่มี ผลกำรเรียน ไม่ต่ำกว่ำ 3.00 หรือเปอร์ เซนต์ไทล์ ที่
90 ขึ้ น ไปเข้ ำเรี ย นในชั้ น ปี ที่ 3 ในโครงกำรนี้ ด้ ว ย โดยเปิ ด ในระดั บ ปริ ญ ญำตรี 4 ปี ใน 2 วิช ำเอก คื อ
กำรศึกษำปฐมวัย และกำรประถมศึกษำ
โครงกำรนี้ดำเนินมำจนถึงปัจจุบัน ยกเว้นในปี พ.ศ. 2534 กรมกำรฝึกหัดครูมีนโยบำยให้รับนักศึกษำ
ได้ เพี ย งบำงแห่ ง แล้ ว ให้ เรี ย นอยู่ ที่ เดี ย วกั น เป็ น กลุ่ ม แต่ ในปี 2535 ได้ เปิ ด รั บ ตำมปกติ แ ละเพิ่ ม วิ ช ำเอก
คณิตศำสตร์ขึ้นด้วย และพบว่ำโครงกำรนี้นักศึกษำทุกรุ่นมีผลกำรเรียนดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นเลิศ
พ.ศ. 2547 เปิดหลักสูตรครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) โดยสำนักงำนสภำ
สถำบันรำชภัฏพัฒนำขึ้นมำจำกหลักสูตร 4 ปี เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีควำมประพฤติและมีศรัทธำในอำชีพครู
มีทุนกำรศึกษำให้ใน 4 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
รวมทั้งหมด 37 ทุน และเปิดสอนโดยไม่มีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชำคือ โปรแกรมวิชำภำษำไทย และโปรแกรม
วิชำสังคมศึกษำ
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พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 เปิดหลักสูตรครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) ใน
6 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ภำษำอัง กฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย และสังคม
ศึกษำ
พ.ศ. 2550 เปิดหลักสูตรครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับปริญ ญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) ใน 4 สำขำวิชำ
คือ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ จนถึงปีกำรศึกษำ 2555
พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับปริญ ญำตรี (หลักสูตร 5 ปี) ใน 5 สำขำวิชำ
คือ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ชีววิทยำ-วิทยำศำสตร์ทั่วไป และเคมี-วิทยำศำสตร์
ทั่วไป
พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2561 เปิดหลักสูตรครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5ปี) ใน
9 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ ชีววิทยำ-วิทยำศำสตร์ทั่วไป เคมี วิทยำศำสตร์ทั่วไป สำขำวิชำภำษำไทย สำขำวิชำภำษำจีน สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ)
และสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ (หลักสูตรภำษำอัง กฤษ) และหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวิชำชีพครู
และระดั บบัณ ฑิ ตศึกษำ ระดับ ปริญ ญำโท 2 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึก ษำ และสำขำวิช ำ
หลักสูตรและกำรสอน ระดับ ปริญ ญำเอก 2 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ และสำขำวิช ำ
หลักสูตรและกำรสอน
พ.ศ. 2562 ปรับปรุงหลักสูตรครูกำรศึก ษำขั้นพื้นฐำนระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 5ปี) เป็นหลักสูตร
ครูกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนระดับปริญญำตรี (หลักสูตร 4 ปี) ใน 11 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำเคมีและวิทยำศำสตร์
ทั่ว ไป สำขำวิ ชำชี ววิท ยำและวิ ท ยำศำสตร์ทั่ วไป สำขำวิช ำวิท ยำศำสตร์ทั่ วไป (หลั กสู ต รภำษำอัง กฤษ)
สำขำวิชำคณิตศำสตร์ สำขำวิชำคณิตศำสตร์ (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ สำขำวิชำภำษำไทย สำขำวิชำภำษำจีน สำขำวิชำกำรประถมศึกษำ และสำขำวิชำภำษำอังกฤษ
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำโท 1 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำนวัตกรรม
กำรบริหำรกำรศึกษำ และระดับปริญญำเอก 1 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำนวัตกรรมกำรบริหำรศึกษำ
1.2 ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์
ปรัชญา
“วิชำกำรเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนำ ก้ำวหน้ำด้ำนเทคโนโลยี”
ปณิธาน
“เสริมพลัง สร้ำงควำมเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน”
พันธกิจ
1. ยกระดับกำรผลิตครูและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ โดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ
(Productive Learning) สร้ำงเครือ ข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่ อพั ฒ นำท้ องถิ่นโดยยึด หลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น และ
พัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้โดยสร้ำงชุมชนอุดมปัญญำ
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3. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิท ยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒ นำงำนพั นธกิ จ
สัมพันธ์ และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริเพื่อขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชนใน
ท้องถิ่นอย่ำงเป็นรูปธรรม
4. ส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒ นธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตสำนึก ทำงวัฒ นธรรมและกำรเรียนรู้ต่ ำง
วัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม
5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำลเพื่อเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำคณะ
ครุศำสตร์อย่ำงยั่งยืน
นโยบาย
2.4.1 นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
- พัฒนำหลักสูตรที่ทันสมัยและมีควำมยืดหยุ่นสูง เพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก
- พัฒนำระบบและกลไกในกำรบริหำรหลักสูตรให้เป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำนอุดมศึกษำ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์พัฒนำผลงำนทำงวิชำกำร และศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้ง
ภำยในและภำยนอกประเทศ พรอมทั้ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กำรไปศึ ก ษำดู ง ำน ฝกอบรม เข้ ำ ร่ ว ม
ประชุมสัมมนำ เพื่อให้
คณำจำรย์และบุคลำกรมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์และบุคลำกรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักจรรยำบรรณวิชำชีพ
- พัฒนำสื่อกำรสอน เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพให้เพียงพอและมีคุณภำพ
- ส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดรูปแบบกำร
เรียนกำรสอนที่เหมำะสมและยืดหยุ่นโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกบุคคล สถำบัน และชุมชนภำยนอก
- พัฒนำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับหน่วยงำน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และสมำคมวิชำชีพ ใน
กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพ
2.4.2 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำนักศึกษำ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมในกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติอย่ำงน้อย 5 ด้ำน ไดแก่ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม ด้ำนควำมรู ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล และควำมรับผิดชอบ ด้ำนทักษะกำร วิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
- สนับสนุน ให้นักศึกษำเข้ำฝึกประสบกำรณในสถำนประกอบกำรในรูป แบบสหกิจศึกษำทุ ก
หลักสูตร
- ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้นักศึกษำพัฒ นำควำมคิด สร้ำงสรรค์ กำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน และมี
พฤติกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
- จัดให้มีระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรสำหรับนักศึกษำเพิ่มเติม นอกเหนือจำกกำร
เรียนในชั้นเรียน
2.4.3 นโยบำยด้ำนงำนวิจัย
- พัฒนำระบบและกลไกและโครงสร้ำงพื้นฐำนสำหรับงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์ทำงำนวิจัย เพื่อนำมำบูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- แสวงหำแหล่งทุนวิจัยทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยวิจัยทั้งภำยในและภำยนอก
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- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมรูจำกผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลนักวิจัยและผลงำนวิจัยของคณำจำรย์ในคณะ
2.4.4 นโยบำยด้ำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรแกสังคมของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนไดเสีย
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรบริกำรวิชำกำรที่มีกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย
และกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- สนับสนุน ให้มีควำมร่วมมือด้ำนบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน ทั้งภำครัฐ
และภำคเอกชน
2.4.5 นโยบำยด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมให้มีกำรจัดโครงกำร หรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่ำง ๆ
- ส่งเสริมให้ มีกำรบูรณำกำรงำนด้ำนกำรทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒ นธรรมกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนและกิจกรรมนักศึกษำ
- ส่งเสริมให้มีกำรเผยแพรหรือกำรบริกำร ด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ต่อสำธำรณชน
2.4.6 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรภำยในองค์กร
- พัฒนำระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ
- จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำรที่ครอบคลุมทุกภำรกิจหลักของคณะ
- ยึดหลักกำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยคำนึงถึงประโยชนของสถำบันและ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย
- พัฒนำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด
- ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ร ะบบกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
- ส่งเสริมสนับในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตรวจสอบไดรวม ทั้ งมีก ำรจัดท ำงบประมำณที่ สอดคลองกั บ พัน ธกิ จ ทุ กพั น ธกิ จและมีก ำรจัด ทำรำยงำน
ทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ
- พัฒนำองค์กรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู
2.4.7 นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและตัดสินใจ
- พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจตำมพันธกิจ และสำมำรถนำมำใช้ใน
กำรดำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพ
- สนับสนุนให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้สำรสนเทศเพื่อนำมำปรับปรุงกำรดำเนินกำร
2.4.8. นโยบำยด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคลองกับนโยบำยกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
- สนับสนุนกิจกรรมกำรให้ควำมรู ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรดำเนินกิจกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำให้กับคณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง
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- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำทุกคนนำผลกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมำปรับปรุงกำรทำงำน
- ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อ นำไปใช้ประโยชนในกำรพัฒนำคณะ
และหน่วยงำนอื่น
- สนับสนุน ให้มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อรองรับกำรจัดทำรำยงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในกำรบริหำรงำน
วัตถุประสงค์
1. สร้ำงสรรค์งำนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพครู
2. พั ฒนำองค์กรให้เป็น แหล่งกำรเรียนรู้ที่สำคัญ ในกำรพั ฒ นำศัก ยภำพของครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ
3. สร้ ำ งเสริ ม ขี ด สมรรถนะในกำรวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ใหม่ แ ละน ำผลกำรวิ จั ย ไปใช้
แก้ปัญหำทำงด้ำนกำรศึกษำ แก่ชุมชนและท้องถิ่น
4. เป็นแหล่งสำคัญในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมในฐำนะที่เป็นผู้นำทำงด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำของท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญำที่สำคัญของท้องถิ่นตลอดจนเป็นองค์กร
แห่งควำมพอเพียงมีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
1.3 อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
แต่งกำยดี มีควำมเป็นครู รู้พัฒนำ จิตอำสำท้องถิ่น
เอกลักษณ์
เป็นสถำบันที่น้อมนำแนวทำงกำรดำเนินชีวิต ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
คณบดี

เลขานุการ
สานักงานคณบดี

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร
และประกันคุณภำพ

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร บริกำร
วิชำกำรและงำนวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
และกิจกำรพิเศษ
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โครงสร้างการบริหาร
คณบดี
คณะครุศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ำยบริหำร
และประกันคุณภำพ

รองคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร บริกำร
วิชำกำร และงำนวิจัย

ผู้ช่วยคณบดี

รองคณบดี
ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ
และกิจกำรพิเศษ

สานักงานคณบดี

หน่วยงานบริหารทั่วไป

1. งำนอำนวยกำรทั่วไป
2. งำนกำรเงินและพัสดุ
3. งำนนโยบำยและแผน
4. งำนประกันคุณภำพ
5. งำนบริกำรโสตทัศนูปกรณ์
เทคโนโลยีและสำรสนเทศ

หน่วยงานพัฒนานักศึกษา

1. งำนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษำ
2. งำนบริกำรแนะแนวและให้
คำปรึกษำ
3. งำนพัฒนำบุคลิกภำพนักศึกษำ
4. งำนสนับสนุนกีฬำและนันทนำกำร
5. งำนจัดหำทุนกำรศึกษำ
6. งำนสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. งำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

หน่วยงานบริการการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
งำนฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
งำนใบประกอบวิชำชีพครู
งำนบริกำรห้องปฏิบัติกำร
งำนบริกำรวิชำกำร
งำนวิเทศสัมพันธ์

หน่วยงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1. งำนฝึกอบรม
2. งำนบริกำรท้องถิ่นและสังคม
3. งำนวิจัยและพัฒนำ

1.5 รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร (กรรมการประจาคณะ กรรมการอานวยการ)
รายชื่อผู้บริหาร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ กรัณยำธิกุล คณบดีคณะครุศำสตร์
รองศำสตรำจำรย์พนิดำ ชำตยำภำ
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ
อำจำรย์ ดร.สุภัชฌำน์ ศรีเอี่ยม
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร บริกำรวิชำกำรและงำนวิจัย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทิยำ รักตประจิต
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ
นำงสำวสำยพิน ทำทอง
หัวหน้ำสำนักงำนคณบดีคณะครุศำสตร์
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รายชื่อกรรมการบริหาร
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ กรัณยำธิกุล
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทิยำ รักตประจิต
อำจำรย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
อำจำรย์ ดร.สุภัชฌำน์ ศรีเอี่ยม
อำจำรย์ตะวัน ไชยวรรณ
อำจำรย์ศรัณยำ ฤกษ์ขำ
อำจำรย์อรัญญำ มุดและ
อำจำรย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ช่อเพชร เบ้ำเงิน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยูร บุญใช้
อำจำรย์ ดร.วรำภรณ์ วรำธิพร
อำจำรย์ ดร.กำญจนำ เวชบรรพต
อำจำรย์จิตตรี พละกุล
อำจำรย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฐำปนำ จ้อยเจริญ
อำจำรย์มณฑำ วิริยำงกูร
อำจำรย์วิลินดำ พงศ์ธรำธิก
อำจำรย์ยุภำพร นอกเมือง
รองศำสตรำจำรย์ ดร.อรสำ จรูญธรรม
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ โชติสุกำนต์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ จุ้ยทอง
อำจำรย์ ดร.ปิยะวรรณ ขุนทอง
รองศำสตรำจำรย์พนิดำ ชำตยำภำ
นำงสำวสำยพิน ทำทอง
นำงสมฤดี คัชมำตย์
นำงสำวสุดชีวำ พูลเกษม
นำงสำวกนกภรณ์ สุธัมรส

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับ
ปริญญา
ปริญญำตรี

ชื่อหลักสูตร

ป.บัณฑิต

1. เคมีและวิทยำศำสตร์ทั่วไป (4ปี)
2. ชีววิทยำและวิทยำศำสตร์ทั่วไป
(4ปี)
3. วิทยำศำสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) (4ปี)
4. คณิตศำสตร์ (4ปี)
5. คณิตศำสตร์
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) (4ปี)
6. กำรศึกษำปฐมวัย (4ปี)
7. ภำษำอังกฤษ (4ปี)
8. ภำษำไทย (4ปี)
9. ภำษำจีน (4ปี)
10. กำรประถมศึกษำ (4ปี)
11. ภำษำอังกฤษ
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ) (4ปี)
12. สำขำวิชำชีพครู

ปริญญำโท

13. กำรบริหำรกำรศึกษำ

14. หลักสูตรและกำรสอน

ปริญญำเอก

15. นวัตกรรมกำรบริหำร
กำรศึกษำ
16. กำรบริหำรกำรศึกษำ

17. หลักสูตรและกำรสอน
18. นวัตกรรมกำรบริหำร
กำรศึกษำ

คุณวุฒิ
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต

วันที่สภา
ปีที่ปรับปรุง มหาวิทยาลัย
ล่าสุด
อนุมัติ
หลักสูตร
2562
7 มี.ค. 62
2562
7 มี.ค. 62

วันที่ สกอ.
ลงนาม
รับทราบ
หลักสูตร
16 เม.ย. 63
21 มิ.ย. 63

หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต

2562

7 มี.ค. 62

17 พ.ค. 63

หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต

2562
2562

7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62

16 เม.ย. 63
15 เม.ย. 63

หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต

2562
2562
2562
2562
ใหม่ 2562
ใหม่ 2562

7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62
7 มี.ค. 62

15 เม.ย. 63
12 พ.ค. 63
17 เม.ย. 63
12 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63

2562

2 พ.ค. 62

27 ธ.ค. 62

2556 (ปิด) มติ
สภำครัง้ ที่
9/2561
วันที่ 2 ส.ค. 61
2561

7 ก.พ. 56

28 มิ.ย. 56

8 มี.ค. 61

14 พ.ค. 63

ประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำ
วิชำชีพครู
หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต

หลักสูตรครุศำสตร
มหำบัณฑิต
หลักสูตรครุศำสตร
ใหม่ 2562
มหำบัณฑิต
หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต 2556 (ปิด) มติ
สภำครัง้ ที่
9/2561
วันที่ 2 ส.ค. 61
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
2561
หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต ใหม่ 2562

6 มิ.ย. 62
7 ก.พ. 56

8 มี.ค. 61
6 มิ.ย. 62

28 มิ.ย. 56
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1.7 จานวนนักศึกษา
ปีการศึกษา ปริญญาตรี
2562
1,769 คน

ป.บัณฑิต
175 คน

ปริญญาโท
14 คน

ปริญญาเอก
29 คน

รวม
1,987 คน

1.8 จานวนอาจารย์และบุคลากร
จานวนอาจารย์
วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ข้ำรำชกำร (วิชำกำร)
พนักงำนมหำวิทยำลัย
(วิชำกำร)
รวม

จานวน ต่ากว่า
ป.ตรี
ป.ตรี
7

ตาแหน่งทางวิชาการ

ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ.

รศ.

ศ.

1

6

-

6

1

-

60

-

-

38

22

44

12

4

-

67

-

-

39

28

44

18

5

-

จานวนบุคลากร
วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากร
ข้ำรำชกำร (สนับสนุน)
พนักงำนมหำวิทยำลัย (สนับสนุน)
พนักงำนรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ
เจ้ำหน้ำที่ประจำตำมสัญญำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
รวม

จานวน ต่ากว่า
ป.ตรี
1
4
1
1
1
3
6
6
16
7

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

2
1
3
6

1
2
3

-

1.9 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งบประมาณ
จานวนเงิน
งบประมำณแผ่นดิน
2,609,586 บำท
งบประมำณรำยได้
7,008,314 บำท
รวมทั้งสิ้น
9,617,900 บาท
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ชื่ออาคาร
อำคำรเรียน 6
อำคำรเรียน 7
อำคำรกิจกรรมนักศึกษำชั้นเดียว
โรงจอดยำนพำหนะ

ปีที่ก่อสร้าง (พ.ศ.)
2518
2518
2551
-

1.10 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ทบทวนกำรประเมินตำมตัวชี้วัดแผน และ
ในปีกำรศึกษำ 2562 คณบดีและคณะผู้บริหำรกำหนด
โครงกำรให้ชัดเจน
แนวทำงกำรทบทวน และติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนตำม
ตัวชี้วัดในแผน และโครงกำร โดยให้ผู้รับผิดชอบรำยงำน
ในที่ ประชุ มคณะกรรมกำรบริห ำรคณะครุศำสตร์ ครั้ง ที่
6/2562 วันที่ 17 มิถุนำยน 2562
กำรตั้งเป้ำหมำย ไม่ควรต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด
ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 คณบดี แ ละคณะผู้ บ ริ ห ำร
กำหนดเป้ำหมำยไม่ต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด และสอดคล้อง
กับเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัย
ตำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำคณะยัง
ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2562 คณบดี แ ละคณะผู้ บ ริ ห ำร
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่คณะกำหนด
สนั บ สนุ น ให้ อ ำจำรย์ เข้ ำสู่ ต ำแหน่ ง ทำงวิช ำกำร โดยอยู่
ระหว่ำงส่งผลงำนเพื่อขอตำแหน่ง ทำงวิชำกำร จำนวน 4
ท่ ำน แ ละ ได้ รั บ ต ำแ ห น่ งท ำงวิ ชำก ำรเป็ น ผู้ ช่ ว ย
ศำสตรำจำรย์ จำนวน 5 ท่ำน คือ
1.ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ
2.ผศ.ดร.ดนุชำ สลีวงศ์
3.ผศ.นันทิยำ รักตประจิต
4.ผศ.ฐำปนำ จ้อยเจริญ
5.ผศ.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
และได้รับตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นรองศำสตรำจำรย์
จำนวน 1 ท่ำน คือ รศ.พนิดำ ชำตยำภำ
ควรมีกำรนำเสนอแผนและผลกำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2562 คณะครุศำสตร์ดำเนินกำรจัดทำ
ของคณะ เสนอต่อคณะกรรมกำรประจำคณะ
และเสนอแผนงำนโครงกำร/กิ จ กรรม โดยกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ห ำรคณะครุ ศ ำสตร์ และเสนอต่ อ
มหำวิทยำลัย
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บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
1.1

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
คุณภำพบัณ ฑิ ตตำมกรอบมำตรฐำนคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษำ
แห่งชำติ
คณะครุศ ำสตร์ มี ห ลั ก สู ต รที่ เปิ ด สอนในปี ก ำรศึ ก ษำ
2562 ทั้ ง หมด จ ำนวน 18 หลั ก สู ต ร มี ห ลั ก สู ต รที่ รั บ กำร
ป ระเมิ นคุ ณ ภ ำพ บั ณ ฑิ ตตำม กรอบ ม ำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ จำนวน 14 หลักสูตร มีค่ำเฉลี่ยของ
คะแนนเท่ำกับ 4.68 โดยมีผลกำรประเมินรำยหลักสูตรสรุปได้
ดังนี้
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
1) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
เคมีและวิทยำศำสตร์ทั่วไป
2) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ชีววิทยำและวิทยำศำสตร์ทั่วไป
3) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)
4) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์
5) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
คณิตศำสตร์
(หลักสูตรภำษำอังกฤษ)
6) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
กำรศึกษำปฐมวัย
7) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ
8) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำไทย
9) หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำจีน

คะแนนการประเมิน
4.84 คะแนน
4.97 คะแนน
4.84 คะแนน
4.84 คะแนน
4.88 คะแนน
4.97 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
4.94 คะแนน

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : ค่ำเฉลี่ย 4.51
ผลกำรประเมิน :
ผลกำรประเมิน :
ค่ำเฉลี่ย 4.68
ค่ำเฉลี่ย 4.68
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 4.68 คะแนน
: 4.68 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระดับบัณฑิตศึกษา
10) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต
สำขำวิชำชีพครู
11) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
12) หลักสูตรครุศำสตรมหำบัณฑิต
สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
13) หลักสูตรครุศำสตรดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ
14) หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต
สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนนที่ได้ =

4.59 คะแนน
4.00 คะแนน
4.00 คะแนน
4.32 คะแนน
4.32 คะแนน
4.68 คะแนน

65.51
14

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้
1.2

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ข้อค้นพบ
คณะครุศำสตร์ มีอำจำรย์ ประจำทั้งหมด (ไม่นั บลำ
ศึ ก ษำต่ อ ) จ ำนวน 62 คน มี อ ำจำรย์ ป ระจ ำที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญำเอก จำนวน 28 คน
วิธีการคานวณ :
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
28
X
= ร้อยละ 45.16
100
62
เปรียบเทียบร้อยละ 40 เท่ำกับ 5 คะแนน
45.16
X 5 = 5.00 คะแนน
40
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
(รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ)

67 คน

2. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (ลำศึกษำต่อ)

5 คน

3. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
(ไม่นับลำศึกษำต่อ)

62 คน

4. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับลำศึกษำ
ต่อ) ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ

28 คน

5. ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำ
เอก

45.16

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 35
ผลกำรประเมิน :
ผลกำรประเมิน :
ร้อยละ 45.16
ร้อยละ 45.16
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้
1.3

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อค้นพบ
คณะครุ ศ ำสตร์ มี อ ำจำรย์ ประจ ำทั้ งหมด (ไม่ นั บลำ
ศึกษำต่อ) จ ำนวน 62 คน มีอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำง
วิชำกำรจำนวน 23 คน
วิธีการคานวณ :
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
23
X
= ร้อยละ 37.10
100
62
เปรียบเทียบร้อยละ 60 เท่ำกับ 5 คะแนน
37.10
X 5 = 3.09 คะแนน
60
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
(นับรวมลำศึกษำต่อ)

67 คน

2. จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ลำศึกษำต่อ

5 คน

3. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรง
ตำแหน่งอำจำรย์ (ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ)

39 คน

4. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ (ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ)

18 คน

5. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรง
ตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ (ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ)

5 คน

6. จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมดที่ดำรง
ตำแหน่งศำสตรำจำรย์ (ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ)
รวมจานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมดที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ (ไม่นับรวมลำศึกษำต่อ)

23 คน

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 60
ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
: ร้อยละ 37.10
: ร้อยละ 37.10
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 3.09 คะแนน
: 3.09 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้
1.4

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ข้อค้นพบ
คณะครุ ศ ำสตร์ มี จ ำนวนนั ก ศึ ก ษำระดั บ ปริ ญ ญำตรี
ทั้งหมดในปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 1,769 คน มี ผลงำนของ
นักศึกษำปริญ ญำตรีที่ได้รับกำรตีพิ มพ์ หรือเผยแพร่ จ ำนวน
13 เรื่ อ ง โดยเป็ น ผลงำนค่ ำ น้ ำหนั ก 0.20 จ ำนวน จ ำนวน
9 เรื่อง ค่ำน้ำหนัก 0.60 จำนวน 4 เรื่อง ผลรวมค่ำถ่วงน้ำหนัก
ของผลงำนของนักศึกษำ เท่ำกับ 4.20

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 40
ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
: ร้อยละ 0.24
: ร้อยละ 0.24
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 0.03 คะแนน
: 0.03 คะแนน

ข้อมูลพืน้ ฐาน

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ระบุใน SAR)

ข้อมูลพื้นฐาน
- จำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด

จานวน
1,769 คน

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (0.2)

9 เรื่อง

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือ
ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันนำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกำศ (0.4)

-

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.6)

4 เรื่อง

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่
1(0.8)

-

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
(1.0)

-

กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
สร้างสรรค์
งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ มี ก ำรเผยแพร่ สู่ ส ำธำรณะในลั ก ษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online (0.20)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน(0.40)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (0.60)

-

งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ ไ ด้ รับ กำรเผยแพร่ ใ นระดั บ ควำมร่ ว มมื อ
ระหว่ำงประเทศ (0.80)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภู มิภำคอำเซียน/
นำนำชำติ (1.00)

-

สรุป
ค่าน้าหนัก
จานวน (ชิ้น)
(1)
(2)
ผลงานทางวิชาการ
0.20
9 เรื่อง
0.40
0.60
4 เรื่อง
0.80
1.00
ผลงานสร้างสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม
13 เรื่อง

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(1) x (2)
1.80
2.40
4.20

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้
1.4

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รบั การตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ข้อค้นพบ
คณะครุศำสตร์ มีจำนวนนักศึกษำระดับปริญญำโทที่
สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 17 คน
มีผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จำนวน 22 เรื่อง โดย
เป็ น ผลงำนค่ ำ น้ ำหนั ก 0.20 จ ำนวน จ ำนวน 20 เรื่ อ ง
ค่ำ น้ำหนัก 0.60 จ ำนวน 2 เรื่อง ผลรวมค่ำถ่วงน้ำหนักของ
ผลงำนของนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ 5.20
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

- จำนวนนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท
ทั้งหมด

17 คน

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (0.2)

20 เรื่อง

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือ
ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันนำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกำศ (0.4)

-

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.6)

2 เรื่อง

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่
1(0.8)

-

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
(1.0)

-

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 40
ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
: ร้อยละ 30.59
: ร้อยละ 30.59
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 3.82 คะแนน
: 3.82 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
งานสร้างสรรค์
งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ มี ก ำรเผยแพร่ สู่ ส ำธำรณะในลั ก ษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online (0.20)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน(0.40)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (0.60)

-

งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ ไ ด้ รับ กำรเผยแพร่ ใ นระดั บ ควำมร่ ว มมื อ
ระหว่ำงประเทศ (0.80)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภู มิภำคอำเซียน/
นำนำชำติ (1.00)

-

สรุป
ค่าน้าหนัก
จานวน (ชิ้น)
(1)
(2)
ผลงานทางวิชาการ
0.20
20 เรือ่ ง
0.40
0.60
2 เรื่อง
0.80
1.00
ผลงานสร้างสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม
22 เรื่อง

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(1) x (2)
4.00
1.20
5.20

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้
1.4

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
ข้อค้นพบ
คณะครุศ ำสตร์ มี จ ำนวนนั ก ศึก ษำระดั บปริ ญ ญำเอกที่
สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ในปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 6 คน
มีผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จำนวน 13 เรื่อง โดย
เป็ นผลงำนค่ ำ น้ ำหนั ก 0.20 จ ำนวน จ ำนวน 5 เรื่ อ ง
ค่ำน้ำหนัก 0.60 จำนวน 7 เรื่อง และค่ำน้ำหนัก 0.80 จำนวน
1 เรื่ อง ผลรวมค่ำ ถ่วงน้ ำหนั ก ของผลงำนของนัก ศึก ษำและ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ 6.00
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

- จำนวนนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก
ทั้งหมด

6 คน

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (0.2)

5 เรื่อง

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือ
ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันนำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำร
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกำศ (0.4)

-

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.6)

7 เรื่อง

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่
1(0.8)

1 เรื่อง

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร

-

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 80
ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
: ร้อยละ 100
: ร้อยละ 100
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
ตนเอง
กรรมกำร
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
กำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
(1.0)

งานสร้างสรรค์
งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ มี ก ำรเผยแพร่ สู่ ส ำธำรณะในลั ก ษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online (0.20)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน(0.40)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (0.60)

-

งำนสร้ ำ งสรรค์ ที่ ไ ด้ รับ กำรเผยแพร่ ใ นระดั บ ควำมร่ ว มมื อ
ระหว่ำงประเทศ (0.80)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภู มิภำคอำเซียน/
นำนำชำติ (1.00)

สรุป
ค่าน้าหนัก
จานวน (ชิ้น)
(1)
(2)
ผลงานทางวิชาการ
0.20
5 เรื่อง
0.40
0.60
7 เรื่อง
0.80
1 เรื่อง
1.00
ผลงานสร้างสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม
13 เรื่อง

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(1) x (2)
1.00
4.20
0.80
6.00

-

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้
1.5

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 6 ข้อ ดังนี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : 6 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 6 ข้อ ผลกำรประเมิน : 6 ข้อข้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
 1. จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรใช้ชีวิตแก่
ตนเอง
กรรมกำร
นักศึกษำในคณะ
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษ  บรรลุ
 บรรลุ
นอกหลักสูตร แหล่งำนทั้งเต็มเวลำและนอกเวลำแก่นักศึกษำ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
 3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จ ระบุใน SAR)
กำรศึกษำแก่นักศึกษำ
 4. ประเมิ น คุ ณ ภำพของกำรจั ด กิ จ กรรมและกำรกำร
จัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5
 5. มีน ำผลกำรประเมิ นจำกข้อ 4 มำปรับ ปรุงพั ฒ นำกำร
ให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำรประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
 6. ให้ ข้ อ มู ล และควำมรู้ที่ เป็ น ประโยชน์ ในกำรประกอบ
อำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
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ตัวบ่งชี้
1.6

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 6 ข้อดังนี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : 6 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 6 ข้อ ผลกำรประเมิน : 6 ข้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
 1. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวม ตนเอง
กรรมกำร
ของคณะ โดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนและกำร : 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
จัดกิจกรรม
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำให้ดำเนินกิจกรรม  ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
กำรพัฒ นำนักศึกษำต้องช่วยเสริมสร้ำงทักษะที่จำเป็นต่อกำร หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
ระบุใน SAR)
 3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่
นักศึกษำ
 4. ทุกโครงกำรหลักที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผล
ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
 5. ประเมินควำมส ำเร็จ ตำมวัตถุประสงค์ ของแผนกำรจัด
โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ
 6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัด
โครงกำรเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
(SAR)
คณะกรรมการ
2.1 ระบบและกลไกการบริห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน ค่ำเป้ำหมำย : 5 ข้อ
สร้างสรรค์
ผลกำรประเมิน : 5 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 5 ข้อ
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 5 ข้อดังนี้
คะแนนกำรประเมินตนเอง คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรบริห ำรงำนวิจั ยที่ ส ำมำรถ : 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
นำไปใช้ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ใน
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัย ระบุใน SAR)
หรืองำนสร้ำงสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัย หรืองำน
สร้ำงสรรค์
- สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำร
วิ จั ย หรื อ กำรผลิ ต งำนสร้ ำ งสรรค์ เช่ น ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
- กิจรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่น
กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มี
ศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ(visiting
professor)
 3. จัดหำงบประมำณกำรวิจัยเพื่อใช้เป็นทุนวิจัย และมีกำร
จัดสรรทุนวิจัยหรือ ทุนส ำหรับ งำนสร้ำงสรรค์ ให้เป็นไปตำม
เป้ำ หมำยที่ม หำวิทยำลั ยกำหนด หรือเพื่ อส่งเสริมศั กยภำพ
อำจำรย์ นั ก วิ จั ย และนั ก ศึ ก ษำจั ด สรรงบประมำณเพื่ อ
สนับสนุนกำรเผยแพร่ผ ลงำนวิจัย งำนสร้ำงสรรค์ บทควำม
วิช ำกำร ในกำรประชุ ม วิ ช ำกำรหรื อ กำรตี พิ ม พ์ ในวำรสำร
ระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย งำน
สร้ำงสรรค์ บทควำมวิชำกำร ในกำรประชุมวิชำกำรหรือกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
 4. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำง
ขวัญ และกำลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อำจำรย์ที่มี
ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
 5. มีกำรดำเนินงำนตำมระบบกลไกของมหำวิทยำลัย ใน
กำรคุ้ม ครองสิ ทธิ์ข องงำนวิจัย หรือ งำนสร้ำงสรรค์ ที่น ำไปใช้
ประโยชน์
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ตัวบ่งชี้
2.2

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ข้อค้นพบ
คณะครุ ศ ำสตร์ มี อ ำจำรย์ ประจ ำทั้ งหมด (ไม่ นั บลำ
ศึกษำต่อ) จำนวน 62 คน มีผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ
จ ำนวน 44 เรื่อ ง โดยเป็ น ผลงำนค่ ำน้ ำหนั ก 0.20 จ ำนวน
จำนวน 15 เรื่อง ค่ำน้ำหนัก 0.40 จำนวน 3 เรื่อง เรื่อง ค่ำ
น้ำหนัก 0.60 จำนวน 12 เรื่อง และค่ำน้ำหนัก 0.80 จำนวน
14 เรื่ อ ง ผลรวมค่ ำ ถ่ ว งน้ ำหนั ก ของผลงำนวิ ช ำกำรของ
อำจำรย์ประจำเท่ำกับ 22.60
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

1. จำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริง (ไม่นับรวมผู้ลำ
ศึกษำต่อ)

62 คน

2.จำนวนอำจำรย์ประจำที่ลำศึกษำต่อ

5 คน

ผลงานวิชาการ
- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ (0.2)

15 เรื่อง

- บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือ
ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกำศ (0.4)

3 เรื่อง

ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร (0.4)

-

-บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.6)

12 เรื่อง

บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบ
เป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่
1(0.8)

14 เรื่อง

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 20
ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
: ร้อยละ 36.45
: ร้อยละ 36.45
คะแนนกำรประเมินตนเอง คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ระบุใน SAR)
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ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลระดับ
นำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556
(1.0)
ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร(1.0)

-

ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำร
ขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว(1.0)

-

ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้
ดำเนินกำร(1.0)

-

ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำร
จดทะเบียน(1.0)
ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์
กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว(1.0)

-

ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำม
หลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร แต่ไม่ได้นำมำ
ขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร(1.0)

-

ผลงานสร้างสรรค์
งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online (0.20)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน(0.40)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ (0.60)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศ(0.80)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
(1.0)

-

งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ (1.0)

-

สรุป
ค่าน้าหนัก
(1)
ผลงานทางวิชาการ
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

จานวน (ชิ้น)
(2)

ผลรวมถ่วงน้าหนัก
(1) x (2)

15 เรื่อง
3 เรื่อง
12 เรื่อง
14 เรื่อง
-

3.00
1.20
7.20
11.20
-

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ผลงานสร้างสรรค์
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม

44 เรื่อง

-

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้
2.3

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรม
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และโจทย์ ก ารพั ฒ นา
ป ระเท ศ ห รื อ แ ก้ ไข ปั ญ ห าข อ งท้ อ งถิ่ น ห รื อ ปั ญ ห า
ระดับประเทศ

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 20
ผลกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
: ร้อยละ 45.16
: ร้อยละ 45.16
คะแนนกำรประเมินตนเอง คะแนนกำรประเมิน
ข้อค้นพบ
กรรมกำร
: 5.00 คะแนน
คณะครุศำสตร์ มีอำจำรย์ประจำทั้งหมด (ไม่นับลำศึกษำ : 5.00 คะแนน
ต่อ) จำนวน 62 คน มีผลงำนวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ จ ำนวน กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
28 ผลงำน
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
วิธีการคานวณ :
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
28
X 100 = ร้อยละ 45.16 ระบุใน SAR)
62

เปรียบเทียบร้อยละ 20 เท่ำกับ 5 คะแนน
45.16
X 5 = 5.00 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพืน้ ฐาน
อำจำรย์ประจำ (ไม่รวมลำศึกษำต่อ)
จำนวนผลงำน

จานวน
62 คน
28 ผลงำน
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ตัวบ่งชี้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
3.1 การบริการวิชาการต่อสังคม
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 6 ข้อ ดังนี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : 6 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 6 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 6 ข้อ
คะแนนกำรประเมินตนเอง คะแนนกำรประเมิน
 1. คณะมีกำรกำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ในกำรเลือก
กรรมกำร
ชุมชนเป้ำหมำย และมีกำรจัดทำแผนบริกำรวิชำกำร เพื่อให้ : 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตำมจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
ของคณะ
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 2. คณะมีกำรกำกับดูแลกระบวนกำรให้บริกำรวิชำกำร มี หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
กำรจัดกิจกรรมที่สร้ำงประโยชน์แก่ชุมชน และท้องถิ่น ตำม ระบุใน SAR)
ควำมเชี่ยวชำญของคณะและอัตลักษณ์ของคณะ
 3. คณะมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน
ภำยนอก เพื่อส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่น
 4. คณะมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีกำรบูรณำกำรกับกำร
บริ กำรวิชำกำร เพื่ อให้ ผู้ เรี ยนมี ประสบกำรณ์ ในกำรเรี ยนรู้ ที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน และท้องถิ่น
 5.คณะมีกำรดำเนินกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืน
 6. คณะมีกำรกำกับติดตำมผลกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำง
เป็นระบบ โดยมีกำรเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะเพื่อ
พิจำรณำ
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ตัวบ่งชี้
3.2

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระดับความสาเร็จของการบริการวิชาการ
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 5 ข้อ ดังนี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : 5 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 5 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 5 ข้อ
คะแนนกำรประเมินตนเอง คะแนนกำรประเมิน
 1. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของโครงกำรที่ได้ดำเนินกำรกับ
กรรมกำร
กลุ่มชุมชนเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพชีวิต มีค่ำคะแนน : 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
เฉลี่ยควำมพึงพอใจ ไม่น้อยกว่ำ 4.51
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 2. มีฐำนข้อมูล ชุมชนของหมู่บ้ำนที่ได้รับมอบหมำยตำม  ไม่บรรลุ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
นโยบำยสภำมหำวิทยำลัย ไม่น้อยกว่ำ 1 หมู่บ้ำน
ระบุใน SAR)
 3. มีนวัตกรรมหรือผลงำนบริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำง
คุณ ค่ำ แก่ผู้รับบริกำรชุมชนและสังคมได้ โดยสำมำรถนำผล
กำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรไปใช้ ป ระโยชน์ ด้ ำ นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และกำรศึกษำตำมนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย
ไม่น้อยกว่ำ 1 ผลงำน
 4. มีกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่ได้
ดำเนินกำรกับกลุ่มชุมชนเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณ ภำพ
ชีวิต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
 5 .มีชุมชนหรือหมู่บ้ำนที่มีศักยภำพในกำรจัดกำรตนเอง
ตำมนโยบำยของสภำมหำวิทยำลัย มีระดับคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น
ตำมวัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงกำร ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 1 ชุ ม ชนหรื อ
หมู่บ้ำน
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องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ตัวบ่งชี้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 4 ข้อ ดังนี้

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
ค่ำเป้ำหมำย : 4 ข้อ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ

ผลกำรประเมิน : 5 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 4 ข้อ
 1. จัดทำแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย และ คะแนนกำรประเมินตนเอง คะแนนกำรประเมิน
กำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผน
กรรมกำร
รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำม
: 5.00 คะแนน
: 4.00 คะแนน
แผน
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 2. ก ำกั บ ติ ด ตำมให้ มี ก ำรด ำเนิ น งำนตำมแผนด้ ำ น  ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ระบุใน SAR)
 3. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย
 4. เผยแพร่กิจ กรรมหรือกำรบริกำรด้ำนศิล ปวัฒนธรรม
และควำมเป็นไทยต่อสำธำรณชน
 5. กำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนด้ ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
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องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
(SAR)
คณะกรรมการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ ค่ำเป้ำหมำย : 5 ข้อ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ผลกำรประเมิน : 5 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 5 ข้อ
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 5 ข้อ ดังนี้
คะแนนกำรประเมินตนเอง คะแนนกำรประเมิน
กรรมกำร
 1. ผู้บริหำรมีกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และ : 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
แผนกลยุทธ์ในกำหนดทิศทำงกำรดำเนินงำน มีกำรนำข้อมูล กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
สำรสนเทศเพื่อใช้ในกำรวำงแผนและกำรประเมินผลลัพธ์ มี
 บรรลุ
 บรรลุ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุตำมตัว
 ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
บ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์ มีกำรประเมินควำมสำเร็จ หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร และนำผลกำรประเมินมำ ระบุใน SAR)
ปรับปรุงกำรดำเนินงำน
 2. ผู้บริหำรมีกำรถ่ำยทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำยและ
แผนกลยุท ธ์สู่กำรปฏิบัติแก่บุคลำกร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และคณะมีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของคณะผ่ำนสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อ
สิ่งพิมพ์
 3. มี กำรจั ดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่ เป็ นผลจำกกำร
วิเครำะห์และระบุ ปัจ จัย เสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก หรือ
ปัจ จัยที่ ไม่ส ำมำรถควบคุมได้ ที่ส่ งผลต่อกำรดำเนิน งำนตำม
พันธกิจ ของคณะและดำเนินงำนตำมแผนบริห ำรควำมเสี่ยง
เพื่อให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม
 4. มีกำรประเมินกำรบริหำรคณะด้วยหลักธรรมำภิบำล
อย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำร โดยผู้เรียน ลูกค้ำกลุ่มอื่น ผู้ส่ง
มอบ คู่ควำมร่วมมือ และผู้มีส่วนได้เสีย
 5. กำรกำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงำนมีกำร
ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมระบบ โดยควำมรู้ที่ได้เกิดจำก
ประสบกำรณ์ พรสวรรค์หรือสัญชำตญำณของแต่ละบุคคล
ภำยในองค์กร ถ่ำยทอดออกมำเป็นคำพูด หรือลำยลักษณ์
อักษรได้โดยง่ำย เช่น ทักษะในกำรทำงำน งำนฝีมือ
ประสบกำรณ์ แนวควำมคิด
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ตัวบ่งชี้
5.2

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 6 ดังนี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : 6 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 6 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 6 ข้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
 1. มีกรอบอัตรำกำลังข้ำรำชกำรพลเรือนใน
ตนเอง
กรรมกำร
สถำบันอุดมศึกษำ สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน และแผน
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
บริหำรและพัฒนำบุคลำกร
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 2. มีกำรกำกับติดตำมกรอบอัตรำกำลังข้ำรำชกำรพลเรือน  ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ในสถำบันอุดมศึกษำ สำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน และแผน หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
บริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนด
ระบุใน SAR)
 3. มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจให้คณำจำรย์และบุคลำกร
สำยสนับสนุนสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 4. มีระบบกำรติดตำมให้คณำจำรย์และบุคลำกรสำย
สนับสนุนนำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ตลอดจนกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
 5. มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จ ของแผนกำรบริหำรและ
กำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน
 6. มีกำรนำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
กำรบริ ห ำรและกำรพั ฒ นำคณำจำรย์ และบุ ค ลำกรสำย
สนับสนุน
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ตัวบ่งชี้
5.3

ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 5 ข้อ ดังนี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : 5 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 5 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 5 ข้อ
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
 1. มีระบบและกลไกในกำรกำกับกำรดำเนินกำรประกัน
ตนเอง
กรรมกำร
คุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกัน
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
คุณภำพหลักสูตร
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 2. มีคณะกรรมกำรกำกับ ติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไป  ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ตำมระบบที่ ก ำหนดในข้ อ 1 และรำยงำนผลกำรติ ด ตำมให้ หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
ระบุใน SAR)
 3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ
หลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพ
หลักสูตร
 4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตรตำมกำหนดเวลำทุก
หลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมินให้กรรมกำรประจำคณะ
เพื่อทรำบ
 5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
ประเมินคุณ ภำพกำรศึกษำภำยในมำวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
(Improvement Plan) นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะ
เพื่อพิจำรณำ รวมถึงปรับปรุงผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรให้
มีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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เฉพาะคณะครุศาสตร์
ร่องรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนามาใช้
ตัวบ่งชี้
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้
5.4 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
ค่ำเป้ำหมำย : 7 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 7 ข้อ
ผลกำรประเมิน : 7 ข้อ
ข้อค้นพบ ดำเนินกำรได้ 7 ดังนี้
คะแนนกำรประเมิน
คะแนนกำรประเมิน
 1. กำรมีกำรจัดทำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ตนเอง
กรรมกำร
ศึกษำ และกำหนดตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จในระดับแผนและ
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
โครงกำร
กำรบรรลุเป้ำหมำย
กำรบรรลุเป้ำหมำย
 บรรลุ
 บรรลุ
 2. คณะมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำศักยภำพครูและบุคลำกร  ไม่บรรลุ
 ไม่บรรลุ
ทำงกำรศึกษำ
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่
ระบุใน SAR)
 3. มีนวัตกรรมกำรเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่เกิดจำกกำรมีส่วน
ร่วมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 4. ร้อยละโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรที่มีกำร
ประเมินผลสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 85
 5. ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนที่กำหนด
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
 6. ค้ ำ เฉลี่ ย ควำมพึ งพอใจของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ มี ต่ อ
หน่วยงำนในมิติด้ำนกำรพัฒนำครู
 7. จำนวนครูที่ได้รับกำรพัฒนำ และโรงเรียนเครือข่ำยร่วม
พัฒนำเพื่อยกระดับผลกำรเรียนรู้และจิตพิสัยเกณฑ์กำรพัฒนำ
โรงเรียนเครือข่ำย
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บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะครุศาสตร์
2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลกำรบริหำร
ค่ำเฉลี่ย
จัดกำรหลักสูตรโดยรวม
4.51
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจำ
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก

ร้อยละ
35

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจำ
ร้อยละ
คณะที่ดำรงตำแหน่งทำง
60
วิชำกำร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ผลงำนของ
นักศึกษำที่ได้รับกำรตีพิมพ์ หรือ
เผยแพร่
- (ปริญญำตรี) ผลงำนของ
ร้อยละ 40
นักศึกษำระดับปริญญำตรีที่
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ปริญญำโท) ผลงำนของ
ร้อยละ 40
นักศึกษำระดับปริญญำตรีที่
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
- (ปริญญำเอก) ผลงำนของ
ร้อยละ 80
นักศึกษำระดับปริญญำตรีที่
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำร
6 ข้อ
นักศึกษำระดับปริญญำตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษำระดับปริญญำตรี

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

4.68 คะแนน

65.51
14

=

28
62

X100

=

ร้อยละ
45.16

บรรลุ

5.00 คะแนน

23
62

X100

=

ร้อยละ
37.10

ไม่บรรลุ

3.09 คะแนน

4.68 คะแนน

2.95 คะแนน
4.20
1,769

X100

=

ร้อยละ
0.24

ไม่บรรลุ

0.03 คะแนน

5.20
17

X100

=

ร้อยละ
30.59

ไม่บรรลุ

3.82 คะแนน

6
6

X100

=

ร้อยละ
100

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ

เฉลี่ยรวม
4.29 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกกำรบริหำรและพัฒนำ
5 ข้อ
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงำนวิชำกำร ร้อยละ 20
ของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

5 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 5)
22.60
62

X 100 =

ร้อยละ
36.45

บรรลุ

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
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ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนวิจัย
หรืองำนสร้ำงสรรค์ของ
อำจำรย์ที่สร้ำงนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น และโจทย์กำรพัฒนำ
ประเทศ/แก้ไขปัญหำของ
ท้องถิ่น/ปัญหำระดับประเทศ

ร้อยละ 20

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ตัวหาร

28

X 100 =

62

ร้อยละ
45.16

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5.00 คะแนน

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำร
6 ข้อ
วิชำกำรต่อสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระดับควำม
5 ข้อ
สำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร

6 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

5 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 5)

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกศิลปวัฒนธรรมและ
4 ข้อ
ควำมเป็นไทย

4 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 4)

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
4.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของ
คณะเพื่อกำรกำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำร
บริหำรและพัฒนำบุคลำกร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับ
กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 กำรพัฒนำครู
(เฉพำะคณะครุศำสตร์)

4.00 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 5)

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ข้อ

6 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

5 ข้อ

5 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 5)

บรรลุ

5.00 คะแนน

7 ข้อ

7 ข้อ (ข้อ 1 – ข้อ 7)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
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2.2 ตาราง 2 วิเคราะห์คณ
ุ ภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 2 วิจัยและนวัตกรรม
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
0.00-1.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51-2.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
2.51-3.50 กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
3.51-4.50 กำรดำเนินงำนระดับดี
4.51-5.00 กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

คะแนนประเมินเฉลี่ย

ตัว
บ่งชี้

I

P

O

6
3
2
1

4.05
-

5.00
5.00
5.00
4.00

3.82
5.00
5.00
-

4
16

5.00
4.05
4.89
4.53
ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก

ผลการประเมิน

คะแนน
เฉลี่ย
4.29
5.00
5.00
4.00

ระดับคุณภาพ ดี
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดี

5.00
4.67

ระดับคุณภาพ ดีมาก
ระดับคุณภาพ ดีมาก
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ภาคผนวก

47

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ศูนย์จัดการศึกษา และระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ประจาปีการศึกษา 2562
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กาหนดการ
โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2562
(ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)
วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์
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ภาพประกอบ
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