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คํานํา 
 

คณะผูประเมินไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2559 ข้ึน เพื่อสรุปผลการประเมินที่คณะกรรมการประเมินตามสภาพจริงในชวงปการศึกษา 2559
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และไดคนพบ การวิเคราะหรายงานการประเมิน
ตนเอง  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของ  การศึกษารองรอย
หลักฐาน เอกสารตางๆ และการเย่ียมชมคณะครุศาสตร  ทั้งน้ีคณะผูประเมินไดใชมุมมองโดยปรับการประเมิน
ใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง คํานึงถึงภารกิจหลักในการทําหนาที่ สนับสนุนการเรียนการสอน นโยบาย
การบริหารงาน ปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงคเฉพาะของคณะครุศาสตรใหมากและเปนประโยชนที่สุด 

คณะผูประเมินไดรับความรวมมืออยางดีย่ิงจากคณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา  ตลอดจนบุคลากร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการใหขอมูลเพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานจริงของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย-     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  ทําใหการตรวจประเมินเปนไปดวยความเรียบรอย             
แบบกัลยาณมิตร  คณะผูประเมินขอขอบพระคุณไว ณ ที่น้ี 

คณะผูประเมินหวังวาผลการประเมิน ตลอดจนขอสังเกต และขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดใหไวระหวาง
การตรวจประเมิน  และในรายงานฉบับน้ี คงจะเปนประโยชนและมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของคณะครุศาสตรใหมีความเขมแข็งมากย่ิงข้ึน  และคงสามารถสะทอนสภาพจริงที่ผูบริหารคณะจะ
นําไปใชประโยชนในดานการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 
  

ลงช่ือ............................................................................. 

  (รองศาสตราจารย ดร.บังอร  เสรีรัตน) 

                                        ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

                                            ประจําปการศึกษา 2559 

                                           วันที่  22  สิงหาคม  2560 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  
ขอมูลท่ัวไป  

      คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
ท่ีต้ัง 

 เลขที่ 1  หมู 20  ตําบลคลองหน่ึง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 
ประวัติความเปนมา 

 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เกิดข้ึน ในนามของโรงเรียน
ฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ต้ังอยูที่ถนนเพชรบุรี  ตําบลประแจจีน  อําเภอดุสิตในเน้ือที่ 4 ไรเศษ  ซึ่งเปน
ที่ดินสวนพระองคของสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  โดยไดโปรด
ประทานสถานที่ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังเปนโรงเรียนฝกหัดครูหญิงข้ึน  มีหลักฐานประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 

เริ่มแรกไดเปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) โดยยายนักเรียนฝกหัดครูมา
จากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ใชเวลาเรียน 3 ป ซึ่งไดเปดสอนหลักสูตรน้ีในป พ.ศ. 2475–2479 และป พ.ศ. 
2485–2497 โดยที่ในชวง พ.ศ.2480–2484 กระทรวงศึกษาธิการไดยายนักเรียน(ป.ป.)  ไปเรียนที่โรงเรียน
สวนสุนันทาลัย(วิทยาลัยครูสวนสุนันทา) 

พ.ศ. 2489 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รับนักศึกษาฝกหัดครูแบบ
สหศึกษา โดยใหนักศึกษาหญิงประจํา นักศึกษาชายเดินเรียน 

พ.ศ. 2513  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) เปนรุนแรกในวิชาเอก 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา และในปน้ีเองยังไดจัดโครงการอบรมครู
ชุด พ.กศ. พ.ม. อสช. อศร. เพื่อชวยเพิ่มวุฒิครูใหกับครูไมมีวุฒิครูมากอน เปนการสงเสริมวิทยฐานะครู แตได
หยุดไปเมื่อป พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2514  ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) ข้ึนอีกครั้งหน่ึงเน่ืองจาก
ประเทศขาดแคลนครู โดยรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเทา ใช
เวลาเรียน 1 ป  แตเปดไดเพียง 2 รุนเทาน้ันในป พ.ศ. 2514–2515 

พ.ศ. 2515  ยายนักเรียนฝกหัดครูทั้งหมดออกมาเรียนที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากเพิ่มปริมาณการรับนักศึกษามากข้ึน และเปดวิชาเอกเพิ่มข้ึนอีกดวย คือ 
เคมี ฟสิกส คหกรรมศาสตร อนุบาลศึกษา เกษตรศาสตร ประถมศึกษาพลศึกษา สุขศึกษา ประวัติศาสตร 
ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร ศิลปศึกษา นาฏศิลป ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลปและสหกรณ และในปน้ีได
เปดรับนักศึกษาภาคคํ่าตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตครูใหเพียงพอกับความตองการโดย
เปดรับในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.ช้ันสูง ใน 5 วิชาเอกดังน้ี  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา และในป พ.ศ. 2520 เปดวิชาเอกประวัติศาสตรและวิชาเอกภูมิศาสตร ป พ.ศ. 
2521 เปดวิชาเอก  คหกรรมศาสตร เพิ่มเติมอีกในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง การเปดภาคคํ่า  2 หลักสูตรน้ี ต้ังแตป
พ.ศ. 2515-2521 รวม 7 รุน ผลิตครูไดประมาณ 10,000 คน 

พ.ศ. 2518  วิทยาลัยครูทั่วประเทศไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู                
พ.ศ. 2518 มีผลทําใหวิทยาลัยครูสอนไดถึงระดับปริญญาตรี 
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พ.ศ. 2521  ไดเปดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) เปนรุนแรกโดย เปด 2 วิชาเอก คือ
วิทยาศาสตรทั่วไปและสังคมศึกษา ป  พ.ศ. 2522  เปดเพิ่มในวิชาเอกเกษตรศาสตร  พลศึกษา ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร รวมเปน  8 วิชาเอก 

พ.ศ. 2522  มีโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) ในหลักสูตร ป.กศ. 
ช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาตรี ทําใหสามารถสงเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจําการใหสูงข้ึน
ไดมากกวา 10,000 คน โครงการน้ีสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2528 ทําได รวม 7 รุน 

พ.ศ. 2523  หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แตเปดรับในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  ข้ึนเปนครั้งแรกในวิชาเอก
คณิตศาสตร ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ  และประวัติศาสตร 

ปตอมา  เปดสอนเพิ่มอีกทั้งระดับปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) ดังน้ี 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คหกรรมศาสตร อุตสาหกรรมศิลป เกษตรศาสตร                
พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร บรรณารักษศาสตร นาฏศิลป การ
ประถมศึกษา การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว สุขศึกษา และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

พ.ศ. 2528  หยุดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง ตามนโยบายไมตองการผลิตครูคุณวุฒิ            
ตํ่ากวาปริญญาตร ี

พ.ศ. 2529  เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา)  ใน 10 วิชาเอก คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร สุข
ศึกษา อุตสาหกรรมศิลป พลศึกษา เกษตรศาสตร การบริหารโรงเรียน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และในป พ.ศ. 2535 ไดเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปเพิ่มในวิชาเอกพลศึกษา  คหกรรมศาสตร 
และการประถมศึกษา สวนระดับปริญญาตรี 2 ป  (หลังอนุปริญญา) เปดเพิ่มในวิชาเอก การประถมศึกษา 

พ.ศ. 2530  เริ่มโครงการคุรุทายาท ที่ตองการผูที่เรียนเกง มีความประพฤติดีและศรัทธาในอาชีพครู
มาเปนครูตามความตองการของของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  รับนักศึกษาจากผูที่
จบมัธยมปที่ 6  และผูที่กําลังเรียนอยูในช้ันปที่ 2 ที่มีผลการเรียน  ไมตํ่ากวา 3.00 หรือเปอรเซนตไทลที่ 90 
ข้ึนไปเขาเรียนในช้ันปที่ 3 ในโครงการน้ีดวย โดยเปดในระดับปริญญาตรี  4 ป ใน 2 วิชาเอก คือ การศึกษา
ปฐมวัย และการประถมศึกษา 

โครงการน้ีดําเนินมาจนถึงปจจุบัน ยกเวนในป พ.ศ. 2534 กรมการฝกหัดครูมีนโยบายใหรับนักศึกษา 
ไดเพียงบางแหงแลวใหเรียนอยูที่เดียวกันเปนกลุม แตในป 2535 ไดเปดรับตามปกติและเพิ่มวิชาเอก
คณิตศาสตรข้ึนดวย และพบวาโครงการน้ีนักศึกษาทุกรุนมีผลการเรียนดี มีความรูความสามารถเปนเลิศ 

พ.ศ. 2547 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) โดยสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏพัฒนาข้ึนมาจากหลักสูตร 4 ป เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีความประพฤติและมีศรัทธาในอาชีพครู 
มีทุนการศึกษาใหใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
รวมทั้งหมด 37ทุน และเปดสอนโดยไมมีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา 

พ.ศ .  2548 เป ดหลั กสูตรครู ก าร ศึกษา ข้ันพื้ นฐานระ ดับปริญญาตรี  (หลั กสูตร  5  ป )                  
ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา 

พ.ศ. 2549 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)   ใน 6 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคมศึกษา 
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พ.ศ .  2550 เป ดหลั กสูตรครู ก าร ศึกษา ข้ันพื้ นฐานระ ดับปริญญาตรี  (หลั กสูตร  5  ป )                       
ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จนถึง                            
ปการศึกษา 2555 

พ.ศ .  2556 เป ดหลั กสูตรครู ก าร ศึกษา ข้ันพื้ นฐานระ ดับปริญญาตรี  (หลั กสูตร  5  ป )                         
ใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป และ
เคมี-วิทยาศาสตรทั่วไป 

พ .ศ .  2557 เป ดหลั กสู ตรครู ก าร ศึกษา ข้ั นพื้ นฐานระ ดับปริญ ญาตรี  (หลั กสู ตร  5ป )                         
ใน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป            
เคมี-วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
และระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

พ .ศ .  2558 เป ดหลั กสู ตรครู ก าร ศึกษา ข้ั นพื้ นฐานระ ดับปริญญาตรี  (หลั กสู ตร  5ป )                         
ใน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป            
เคมี-วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
และระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค 

ปรัชญา 
“คุณธรรมเดน  เนนวิชาการ  สานทองถ่ินพัฒนา  กาวหนาเทคโนโลยี” 

 
วิสัยทัศน 

 “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนสถาบันผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาช้ันนํา  เพื่อพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย” 
 

พันธกิจ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจหลักสําคัญคือเปน

สถาบันผลิตครูและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู  วิจัย และพัฒนาองค
ความรู และนวัตกรรมทางการศึกษา  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ทองถ่ินและของชาติบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
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วัตถุประสงค 
1.  สรางสรรคงานผลิตบัณฑิต  ที่มีคุณภาพ  ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพคร ู

 2.  พัฒนาองคกรใหเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญ ในการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 
 3.  สรางเสริมขีดสมรรถนะในการวิจัย  เพื่อพัฒนาองคความรูใหม  และนําผลการวิจัยไปใชแกปญหา
ทางดานการศึกษา แกชุมชนและทองถ่ิน 
  4.  เปนแหลงสําคัญในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  ในฐานะที่เปนผูนําทางดานนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของทองถ่ิน 
  5.  เปนแหลงอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย  และภูมิปญญาที่สําคัญของทองถ่ิน  ตลอดจนเปนองคกร
แหงความพอเพียง  มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
โครงสรางองคกร  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
รายชื่อผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารคณะ  
รายชื่อผูบริหาร 

  1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง  คณบดีคณะครุศาสตร 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี พรรณหาญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสริสวัสด์ิ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
 4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
 5.  อาจารย ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท  ผูชวยคณบดีวิชาการ 
 6.  อาจารย ดร.ประพรรธน  พละชีวะ  ผูชวยคณบดีบริการวิชาการ  
 7.  อาจารยอรัญญา  มุดและ   ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
 8.  อาจารยนิติกร  ออนโยน   ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 9.  อาจารยศรัณยา  ฤกษขํา   ผูชวยคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรม    
10.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ บริการวิชาการ   
                                                           และงานวิจัย 
11.  อาจารย ดร.พิทักษ นิลนพคุณ   รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ 
12.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
13.  นางอารีย  ทิพรส    หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 

 

คณบดี 

รองคณบด ี
ฝายบริหาร 

และประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝายวิชาการและวิจัย 

 

รองคณบด ี
ฝายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 

เลขานุการ 
สํานักงานคณบด ี
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2. ผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีครบวงจรโดยมีการประเมินท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/
ผลลัพธ 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร  พบวา ปจจัยนําเขา มีคะแนนเทากับ                
4.34 คะแนน ระดับคุณภาพดี  กระบวนการ มีคาคะแนนเทากับ 4.86  คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก และ
ผลผลิต/ผลลัพธ มีคาคะแนนเทากับ 4.25 คะแนน  ระดับคุณภาพดี 
 
3. จุดเดน/แนวทางเสริม  (3-5 ขอ) 
 จุดเดน 

1. ป 2559 สามารถขอทุนวิจัยจากภายนอกไดมากข้ึน 
2. มีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการทํางานของหลักสูตรและการพัฒนาผูเรียนไดชัดเจน และอยูบน

ขอมูลรอบดาน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีผลงานวิจัยที่ติพิมพระดับชาติเพิ่มข้ึน 
2. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เรื่องการขอทุนวิจัยภายนอก 
3. สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาในองคประกอบที่ 5 โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน 

     
4. จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไข (3-5 ขอ) 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรสงเสริมและผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน 
2. การพัฒนาระบบกลไกการจัดการความรูใหชัดเจน และครบถวน โดยเฉพาะการจัดการความรู

ดานการวิจัย 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สรางแรงจูงใจและผลักดันใหคณาจารยสงผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ 
2. พัฒนาระบบกลไกและแนวทางการจัดการความรูดานการวิจัยใหชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีของการวิจัย ของคณาจารยและเช่ือมโยงสูการ
สรางผลงานวิชาการ 
 

5. ขอเสนอแนะ (ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว)  
 1.  สรางแรงจูงใจและแรงผลักดันใหคณาจารยสงผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

                                                              
……………………………………………………….. 
(รองศาสตราจารย ดร.บังอร  เสรีรัตน) 

ประธานกรรมการ 
 
 

 
………………………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล) 

กรรมการ 
 

 
………………………………………………………………….. 

(อาจารย ดร.เรืองเดช  เรงเพียร) 
กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

………………………………………………………………….. 
(นางอารีย  ทิพรส) 
ผูชวยเลขานุการ 

 
 

………………………………………………………………….. 
(นางสมฤดี  คัชมาตย) 

ผูชวยเลขานุการ 
 

 
………………………………………………………………….. 

(นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม) 
ผูชวยเลขานุการ 
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วิธีการประเมิน 
          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร โดยกําหนดวันประเมิน 
ระหวางวันที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ.2560 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจ เพื่อรวมกันวิเคราะห
ขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัวบงช้ี และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนด
ประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให
คณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับครุศาสตรประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารยประจํา เพื่อแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจงวัตถุประสงค
การตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะ 
  (2) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบงช้ี 
  (3) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน  และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (4) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 

(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของ เปด
โอกาสใหคณะไดช้ีแจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง 
หลังจากน้ันคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษร เสนอไปยัง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ           
เพื่อดําเนินการตอไป 

2) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
  2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 
  2.2) ขอมูลสวนที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอ
ที่ประชุมของบุคลากรของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ทั้งน้ีเกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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บทท่ี 1 บทนํา 
 
1.1 ชื่อหนวยงาน ท่ีต้ัง ประวัติความเปนมาโดยยอ  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

ท่ีต้ัง 
เลขที่ 1  หมู 20  ตําบลคลองหน่ึง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 
ประวัติความเปนมา 

      คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เกิดข้ึน ในนามของโรงเรียน
ฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ ต้ังอยูที่ถนนเพชรบุรี  ตําบลประแจจีน  อําเภอดุสิตในเน้ือที่ 4 ไรเศษ  ซึ่งเปน
ที่ดินสวนพระองคของสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ  กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร  โดยไดโปรด
ประทานสถานที่ใหกระทรวงศึกษาธิการจัดต้ังเปนโรงเรียนฝกหัดครูหญิงข้ึน  มีหลักฐานประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เริ่มแรกไดเปดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ 
(ป.ป.) โดยยายนักเรียนฝกหัดครูมาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ใชเวลาเรียน 3 ป ซึ่งไดเปดสอนหลักสูตรน้ีใน
ป พ.ศ. 2475–2479 และป พ.ศ. 2485–2497 โดยที่ในชวง พ.ศ.2480–2484 กระทรวงศึกษาธิการไดยาย
นักเรียน(ป.ป.)  ไปเรียนที่โรงเรียนสวนสุนันทาลัย(วิทยาลัยครูสวนสุนันทา) 

พ.ศ. 2489 เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รับนักศึกษาฝกหัดครูแบบ
สหศึกษา โดยใหนักศึกษาหญิงประจํา นักศึกษาชายเดินเรียน 

พ.ศ. 2513  เปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ.สูง) เปนรุนแรกในวิชาเอก 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา และในปน้ีเองยังไดจัดโครงการอบรมครู
ชุด พ.กศ. พ.ม. อสช. อศร. เพื่อชวยเพิ่มวุฒิครูใหกับครูไมมีวุฒิครูมากอน เปนการสงเสริมวิทยฐานะครู แตได
หยุดไปเมื่อป พ.ศ. 2518 

พ.ศ. 2514  ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมสามัญ (ป.ป.) ข้ึนอีกครั้งหน่ึงเน่ืองจาก
ประเทศขาดแคลนครู โดยรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือเทียบเทา             
ใชเวลาเรียน 1 ป  แตเปดไดเพียง 2 รุนเทาน้ันในป พ.ศ. 2514–2515 

พ.ศ. 2515  ยายนักเรียนฝกหัดครูทั้งหมดออกมาเรียนที่วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ อําเภอ              
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เน่ืองจากเพิ่มปริมาณการรับนักศึกษามากข้ึน และเปดวิชาเอกเพิ่มข้ึนอีกดวย คือ 
เคมี ฟสิกส คหกรรมศาสตร อนุบาลศึกษา เกษตรศาสตร ประถมศึกษาพลศึกษา สุขศึกษา ประวัติศาสตร 
ภูมิศาสตร บรรณารักษศาสตร ศิลปศึกษา นาฏศิลป ดนตรีศึกษา อุตสาหกรรมศิลปและสหกรณ และในปน้ีได
เปดรับนักศึกษาภาคคํ่าตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตครูใหเพียงพอกับความตองการโดย
เปดรับในระดับ ป.กศ. และ ป.กศ.ช้ันสูง ใน 5 วิชาเอกดังน้ี  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา และในป พ.ศ. 2520 เปดวิชาเอกประวัติศาสตรและวิชาเอกภูมิศาสตร ป พ.ศ. 
2521 เปดวิชาเอก  คหกรรมศาสตร เพิ่มเติมอีกในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง การเปดภาคคํ่า  2 หลักสูตรน้ี ต้ังแตป
พ.ศ. 2515-2521 รวม  7 รุน ผลิตครูไดประมาณ 10,000 คน 

พ.ศ. 2518  วิทยาลัยครูทั่วประเทศไดรับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มี
ผลทําใหวิทยาลัยครูสอนไดถึงระดับปริญญาตรี 
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พ.ศ. 2521  ไดเปดหลักสูตรปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) เปนรุนแรกโดย เปด 2 วิชาเอก คือ
วิทยาศาสตรทั่วไปและสังคมศึกษา ป  พ.ศ. 2522  เปดเพิ่มในวิชาเอกเกษตรศาสตร  พลศึกษา ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร รวมเปน  8 วิชาเอก 

พ.ศ. 2522  มีโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อคป.) ในหลักสูตร ป.กศ. 
ช้ันสูง และหลักสูตรปริญญาตรี ทําใหสามารถสงเสริมวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษาประจําการใหสูงข้ึน
ไดมากกวา 10,000 คน โครงการน้ีสิ้นสุดลงในป พ.ศ. 2528 ทําได รวม 7 รุน 

พ.ศ. 2523  หยุดรับนักเรียน ป.กศ. แตเปดรับในหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  ข้ึนเปนครั้งแรกในวิชาเอก
คณิตศาสตร ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ  และประวัติศาสตร 
ปตอมา  เปดสอนเพิ่มอีกทั้งระดับปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา) ดังน้ี คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร เคมี ชีววิทยา ฟสิกส คหกรรมศาสตร อุตสาหกรรมศิลป เกษตรศาสตร พลศึกษา ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร บรรณารักษศาสตร นาฏศิลป การประถมศึกษา 
การศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาและการแนะแนว สุขศึกษา และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

พ.ศ. 2528  หยุดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. ช้ันสูง ตามนโยบายไมตองการผลิตครูคุณวุฒิตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

พ.ศ. 2529  เริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) เปดหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 2 ป (หลังอนุปริญญา)  ใน 10 วิชาเอก คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา นาฏศิลป คหกรรมศาสตร สุข
ศึกษา อุตสาหกรรมศิลป พลศึกษา เกษตรศาสตร การบริหารโรงเรียน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และในป พ.ศ. 2535 ไดเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปเพิ่มในวิชาเอกพลศึกษา  คหกรรมศาสตร 
และการประถมศึกษา สวนระดับปริญญาตรี 2 ป  (หลังอนุปริญญา) เปดเพิ่มในวิชาเอก การประถมศึกษา 

พ.ศ. 2530  เริ่มโครงการคุรุทายาท ที่ตองการผูที่เรียนเกง มีความประพฤติดีและศรัทธาในอาชีพครู
มาเปนครูตามความตองการของของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  รับนักศึกษาจากผูที่
จบมัธยมปที่ 6  และผูที่กําลังเรียนอยูในช้ันปที่ 2 ที่มีผลการเรียน  ไมตํ่ากวา 3.00 หรือเปอรเซนตไทลที่ 90 
ข้ึนไปเขาเรียนในช้ันปที่ 3 ในโครงการน้ีดวย โดยเปดในระดับปริญญาตรี  4 ป ใน 2 วิชาเอก คือ การศึกษา
ปฐมวัย และการประถมศึกษา 
โครงการน้ีดําเนินมาจนถึงปจจุบัน ยกเวนในป พ.ศ. 2534 กรมการฝกหัดครูมีนโยบายใหรับนักศึกษา                
ไดเพียงบางแหงแลวใหเรียนอยูที่เดียวกันเปนกลุม แตในป 2535 ไดเปดรับตามปกติและเพิ่มวิชาเอก
คณิตศาสตรข้ึนดวย และพบวาโครงการน้ีนักศึกษาทุกรุนมีผลการเรียนดี มีความรูความสามารถเปนเลิศ 

พ.ศ. 2547 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) โดยสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏพัฒนาข้ึนมาจากหลักสูตร 4 ป เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีความประพฤติและมีศรัทธาในอาชีพครู                 
มีทุนการศึกษาใหใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
รวมทั้งหมด 37 ทุน และเปดสอนโดยไมมีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2548 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใน 6 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2549 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)   ใน 6 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคมศึกษา 

พ.ศ. 2550 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใน 4 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จนถึงปการศึกษา 2555 
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พ.ศ. 2556 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)  ใน 5 สาขาวิชา 
คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป และเคมี-วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

พ.ศ. 2557 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ป) ใน 9 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป  เคมี-วิทยาศาสตรทั่วไป 
สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และระดับ
บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน 

พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 2559 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5ป)  
ใน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป เคมี-
วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
และระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

 
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  

ปรัชญา 
“คุณธรรมเดน  เนนวิชาการ  สานทองถ่ินพัฒนา  กาวหนาเทคโนโลยี” 
วิสัยทัศน 

 “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนสถาบันผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาช้ันนํา  เพื่อพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนย” 

พันธกิจ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจหลักสําคัญคือเปน

สถาบันผลิตครูและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู  วิจัย และพัฒนาองค
ความรู และนวัตกรรมทางการศึกษา  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม   

 
1.3 อัตลักษณ และ เอกลักษณ 

เอกลักษณ 
เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ 

     แตงกายดี มคีวามเปนครู รูพัฒนา จิตอาสาทองถ่ิน 
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1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 
โครงสรางองคกร 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
โครงสรางการบริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบด ี
ฝายบริหาร 

และประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝายวิชาการและวิจัย 

 

รองคณบด ี
ฝายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 

เลขานุการ 
สํานักงานคณบด ี

รองคณบด ี
ฝายบริหาร 

และประกันคุณภาพ 

รองคณบด ี
ฝายวิชาการและวิจัย 

 

รองคณบด ี
ฝายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 

คณบดี 

คณะครุศาสตร 

สํานักงานคณบดี 

หนวยงานบริหารทั่วไป หนวยงานพัฒนานักศึกษา หนวยงานบริการการศึกษา หนวยงานศูนยศึกษาการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. งานอํานวยการท่ัวไป 
2. งานการเงินและพัสดุ 
3. งานนโยบายและแผน 
4. งานประกันคุณภาพ 
5. งานบริการโสตทัศนูปกรณ    
   เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

1. งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 

2. งานบริการแนะแนวและให 
    คําปรึกษา 

3. งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
4. งานสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

5. งานจัดหาทุนการศึกษา      
6. งานสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร   
7. งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม                   

1.  งานพัฒนาการเรียนการสอน 
2.  งานฝกประสบการณวิชาชีพ 
3.  งานใบประกอบวิชาชีพคร ู
4.  งานบริการหองปฏิบัติการ 
5.  งานบริการวิชาการ 
6.  งานวิเทศสัมพันธ 

1.  งานฝกอบรม 
2.  งานบริการทองถิ่นและสังคม 
3.  งานวิจัยและพัฒนา 



14 

 

1.5  รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร  
รายชื่อผูบริหาร 

     1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง  คณบดีคณะครุศาสตร 
 2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี พรรณหาญ  ผูชวยคณบดีฝายบริหาร 
 3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสด์ิ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
 4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
 5.  อาจารย ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท  ผูชวยคณบดีวิชาการ 
 6.  อาจารย ดร.ประพรรธน  พละชีวะ  ผูชวยคณบดีบริการวิชาการ  
 7.  อาจารยอรัญญา  มุดและ   ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
 8.  อาจารยนิติกร  ออนโยน   ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 9.  อาจารยศรัณยา  ฤกษขํา   ผูชวยคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรม    

10.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  รองคณบดีฝายวิชาการ บริการวิชาการ   
                                                           และงานวิจัย 
11.  อาจารย ดร.พิทักษ นิลนพคุณ  รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ 
12.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

และกิจการพิเศษ 
13.  นางอารีย  ทิพรส    หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง  ประธานกรรมการ 
2.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล   กรรมการ 
3.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา  กรรมการ 
4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี  พรรณหาญ  กรรมการ 
5.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ กรรมการ 
6.  อาจารย ดร.ศักดา  สถาพรวจนา  กรรมการ 
7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล กรรมการ 
8.  อาจารยวิลินดา  พงศธราธิก   กรรมการ 

             9.  อาจารยอรัญญา  มุดและ   กรรมการ 
          10.  อาจารยศุภมัย  พรหมแกว   กรรมการ 
          11.  อาจารยศรัณยา  ฤกษขํา   กรรมการ 
          12.  อาจารยพิมพลักษณ  มูลโพธ์ิ    กรรมการ 
          13.  อาจารยชยพล  ใจสูงเนิน   กรรมการ 
          14.  อาจารยยุภาพร  นอกเมือง   กรรมการ 
          15.  อาจารย ดร.ปยะวรรณ  ขุนทอง   กรรมการ 
          16.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต กรรมการ 
          17.  อาจารย ดร.สุวรรณา  จุยทอง   กรรมการ 
          18.  อาจารย ดร.เลอลักษณ โอทกานนท  กรรมการ  
          19.  อาจารย ดร.พิทักษ  นิลนพคุณ   กรรมการและเลขานุการ 
          20.  นางอารีย  ทิพรส    ผูชวยเลขานุการ 
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ระดับ
ปริญญา 

ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 

ปท่ี
ปรับปรงุ
ลาสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันท่ี สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

ปริญญาตร ี 1. ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2556 10 ม.ค. 56 4 ก.พ. 57 

 2. คณิตศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 20 ส.ค. 56 

 3. เคมี-วิทยาศาสตร
ทั่วไป 

ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 18 เม.ย. 56 

 4. ชีววิทยา-
วิทยาศาสตรทั่วไป 

ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 29 พ.ค. 57 

 5. การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2556 10 ม.ค. 56 13 มิ.ย. 56 

 6. ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 24 ก.พ. 58 

 7. ภาษาจีน ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 มี.ค. 57 24 ก.พ. 58 

 8. คณิตศาสตร  
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 5 ก.พ. 58 

 9. วิทยาศาสตร  
(หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 24 ก.พ. 58 

ป.บัณฑิต 10. ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพคร ู

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพ
คร ู

2557 6 มี.ค. 57 1 ธ.ค. 57 

ปริญญาโท 11. การบริหาร
การศึกษา 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

2556 7 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56 

 12. หลักสูตรและการ
สอน 

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

2556 7 มี.ค. 56 20 มิ.ย. 56 

ปริญญาเอก 13. การบริหาร
การศึกษา 

ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

2556 7 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56 

 14. หลักสูตรและการ
สอน 

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

2556 7 มี.ค. 56 20 มิ.ย. 56 
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1.7 จํานวนนักศึกษา 
   จํานวนนักศึกษา  จํานวน  1,827 คน ระดับปริญญาตร ี

หลักสูตร/สาขา 
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4 ป 5 

ตกคาง รวม 
59 58 57 56 55 

ภาษาไทย 70 53 54 - - - 177 

ภาษาอังกฤษ 54 49 51 115 5 1 275 

ภาษาจนี 20 18 15 - - - 53 

วิทยาศาสตร - - - - 10 3 13 

วิทยาศาสตรทั่วไป  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

10 23 8 - - - 41 

คณิตศาสตร (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

7 21 11 - - - 39 

คณิตศาสตร 60 73 53 97 1 2 286 

เคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป 32 34 37 72 - - 175 

ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป 58 43 49 67 - - 217 

การศึกษาปฐมวัย 51 42 53 80 4 6 236 

รวม 362 356 331 431 20 12 1,512 
  

  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา 
เขาป
59 

เขาป
58 

เขาป
57 

เขาป
56 

เขาป
55 

ตกคาง รวม 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพ
คร ู

151 - - - - - 151 

รวม 151 - - - - - 151 
 

    ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา 
เขาป
59 

เขาป
58 

เขาป
57 

ตกคาง รวม 

การบริหารการศึกษา  - 32 8 27 67 

หลักสูตรและการสอน - 12 10 18 40 

รวม - 44 18 45 107 
  
 ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ 

หลักสูตร/สาขา 
เขาป
59 

เขาป
58 

เขาป
57 

เขาป
56 

ตกคาง รวม 

การบริหารการศึกษา - - - - 2 2 

รวม - - - - 2 2 
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 ระดับปริญญาเอก ภาคพิเศษ 

หลักสูตร/สาขา 
เขาป
59 

เขาป
58 

เขาป
57 

เขาป
56 

ตกคาง รวม 

การบริหารการศึกษา  - 4 -  13 18 35 

หลักสูตรและการสอน 5 2 -  3 10 20 

รวม 5 6 -  16 28 55 

 
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

จํานวนอาจารยและบุคลากร  จํานวน 68.50 คน 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ตํ่ากวา  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

ขาราชการ (วิชาการ) 8 - - 1 7 3 4 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(วิชาการ) 

60.50 - - 40.50 20 45.50 12 3 - 

รวม 68.50 - - 41.50 27 48.50 16 4 - 

 

       จํานวนบุคลากร ดังตารางตอไปน้ี 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ตํ่ากวา  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

ขาราชการ (สนับสนุน) 1 - - 1 - - - - - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(สนับสนุน) 

6 - 4 2 - - - - - 

พนักงานราชการ 1 - 1 - - - - - - 
ลูกจางชั่วคราว 8 8 - - - - - - - 

รวม 16 8 5 3 - - - - - 

 
1.9 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 
  งบประมาณ 

งบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จํานวนเงิน 
งบประมาณแผนดิน 2,463,500 บาท 
งบประมาณรายได 4,625,300 บาท 

รวมท้ังสิ้น 7,088,800 บาท 
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   อาคารสถานท่ี 

ชื่ออาคาร ปท่ีกอสราง (พ.ศ.) 

อาคารเรียน 6 2518 
อาคารเรียน 7 2518 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาช้ันเดียว 2551 
โรงจอดยานพาหนะ - 

 
1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 
1. ระบบการจัดทําแผนตางๆ ควรใหผูเกี่ยวขอมี
สวนรวมอยางเปนระบบ โดยเฉพาะแผนพัฒนา
นักศึกษา และแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนจัดทําแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2560 
 

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 
1. ระบบการจัดทําแผนตางๆ ควรใหผูเกี่ยวของมี
สวนรวมอยางเปนระบบ โดยเฉพาะแผนพัฒนา
นักศึกษา และแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ควรนําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในระดับ
นานาชาติ เชนการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลนานาชาติ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาจารย 
3. อาจารยควรขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
ใหมากข้ึน โดยคณะควรหาวิธีการส งเสริม/
สนับสนุนใหอาจารยขอทุนวิจัยใหไดมากข้ึน 
4. คณะควรมีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจน
ยกยองอาจารยที่มีผลงานวิจัยดีเดนใหเห็นเปน
รูปธรรม เชน มอบรางวัลนักวิจัยดีเดน 
5. อาจารยควรมีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปจด
ทรัพยสินทางปญญาได 

1. จัดกิจกรรมใหอาจารยจัดทํางานวิจัยอยางนอย    
   1 เรื่องตอปการศึกษา 
2. สนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดทําวิจัย
ในช้ันเรียน 
3. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุมวิจัย 
4. สงเสริม สนับสนุนการเขารับการฝกอบรมดาน   
การวิจัยใหเพิ่มข้ึน เพื่อเพิ่มมาตรฐานการวิจัย 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 
1.  คณะควรดําเนินโครงการบริการวิชาการใน
หลายๆ กลุม นอกเหนือจากกลุมครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา และควรสงเสริมการ
บริการทางวิชาการกับกลุมประชาคมอาเซียนดวย 
เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย  
ที่เปนสถาบันการศึกษาช้ันนําในอุษาคเนย 
2. คณะควรบูรณาการการบริการวิชาการกับการ
วิจัย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

     คณะครุศาสตร ไดจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย จํานวน 16 กิจกรรม 
และมีกิจกรรมที่บริการวิชาการกลุมประชาคม
อาเซียน ในกลุมโรงเรียน ตชด. 

 
องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 
1. ควรทําตารางสรุปผลการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนใหชัดเจนย่ิงข้ึน 

1. คณะไดดําเนินการประเมินความสําเร็จตามตัว
บงช้ีของแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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บทท่ี 2  

ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
คณะครุศาสตร มีหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 

2559 ท้ังหมด จํานวน 14  หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานท่ี สกอ.กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตร
สรุปได ดังน้ี  
  

ช่ือหลักสูตร 

ผลการประเมิน 
องคประกอบ 

ที่ 1 
ผลรวมของคาคะแนน
เฉลี่ยองคประกอบที ่ 

2 - 6 

1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย 

ผาน 3.26 คะแนน 

2)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร 

ผาน 3.55 คะแนน 

3)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ผาน 3.60 คะแนน 

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

ผาน 3.84 คะแนน 

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน 

ผาน 3.33 คะแนน 

6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เคมี 

 ผาน 3.34 คะแนน 

7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา 

ผาน 3.26 คะแนน 

8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผาน 3.49 คะแนน 

9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ผาน 3.55 คะแนน 

10) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีครู  ผาน 3.45 คะแนน 
11) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผาน 3.84 คะแนน 

12) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

ผาน 3.78 คะแนน 

13) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ผาน 3.27 คะแนน 

14)  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ผาน 3.49 คะแนน 

ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  49.05 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 14 หลักสูตร 

คะแนน 3.50 คะแนน 

 
 

 

คาเปาหมาย 
:  คาเฉลี่ย 3.51  
ผลการประเมิน : 
คาเฉลี่ย 3.50 

ผลการประเมิน :  
คาเฉลี่ย 3.50 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  3.50 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 3.50 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ขอคนพบ  

 คณะครุศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่ลา
ศึกษาตอ) จํานวน 68.50 คน  มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกจํานวน 27 คน   
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

27 
X 100 = รอยละ 39.42

68.50 
  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

39.42 
X 5 =  4.39 คะแนน 

40 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่ลา
ศึกษาตอ) 

68.50 

จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 27 

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

39.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 30 
ผลการประเมิน :  
รอยละ 39.42 

ผลการประเมิน :  
รอยละ 39.42 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.93 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.93 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ขอคนพบ  

     คณะครุศาสตรมีอาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษา
ตอ) จํานวน 68.50 คน  มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการจํานวน 20  คน   

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

20 X 
100 

= รอยละ 29.20 
68.50 

  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

29.20 
X 5 =  2.43 คะแนน 

60 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

อาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ 

68.50 

อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง
อาจารย 

48.50 

อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผศ. 16 

อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรศ. 4 

อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง ศ. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 52.15 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 29.20 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ 29.20 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2.43 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.43 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่ตาง
จากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

ขอคนพบ  
     คณะครุศาสตร มีจํานวนนักศึกษาในรอบปการศึกษา 2559 
ทั้งหมด 1,827 คน จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ)  จํานวน 68.50 คน 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1,355.57 

2.จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  

68.50 

3.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2) 

19.79 

4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ ≥ 10 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ -34.04 
ผลการประเมิน 

 : รอยละ -34.04 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 

 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใช
ชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 
 

 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหลงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก
นักศึกษา 
 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 
 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการ
จัดบริการในขอ 1-3 ทุกขอไมตํ่ากวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
 

5. มี นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุ ง
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูลเพื่อสงใหผลการ
ประเมินสูง ข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา 
 

 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน  

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังน้ี 
 

 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 
 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน
กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 
ประการ ใหครบถวน  
 
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกัน
คุณภาพแกนักศึกษา 
 
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ  มีการประเมินผล
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
 

 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังน้ี 
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 
 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค
ในประเด็นตอไปน้ี                                                                                               
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
หองปฏิบัติการ     
 - กิจรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค 
การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย
รับเชิญ(visiting professor)  
 
 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการ
สรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
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ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ขอคนพบ  

     คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายใน จํานวน 530,000 บาท ภายนอก จํานวน 
2,118,058 บาท รวมทั้งหมด จํานวน 2,648,058 บาท  
มีอาจารยประจําทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 
65.50 คน  
 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายในสถาบัน 

530,000 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 530,000 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

2,118,058 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,118,058 

3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับ
รวมผูลาศึกษาตอ) 

65.50 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 65.50 

4.จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 3 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

 
 
 

 

คาเปาหมาย 
: 22,550 บาท 
ผลการประเมิน  
: 40,428.37 บาท 

ผลการประเมิน 

 : 40,428.37 บาท 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ขอคนพบ  

     คณะครุศาสตร   มีผลงานวิชาการของอาจารย
ประจํา จํานวน 68.50 เรื่อง โดยเปนผลงานคานํ้าหนัก 
0.20 จํานวน จํานวน 16 เรื่อง คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน 
2 เรื่องคานํ้าหนัก 0.60 จํานวน 15 เรื่อง คานํ้าหนัก 
0.80 จํานวน 7 เรื่อง และ คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน 1 
เรื่อง ผลรวมคาถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําเทากับ 19.60 
  
ขอมูลพ้ืนฐาน 

คาน้ําหนัก 
(1) 

จํานวน (ช้ิน) 
(2) 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 
(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 
0.20 16 0.20 x 16 = 3.20 
0.40 2 0.40 x 2 = 0.80 
0.60 15 0.60 x 15 = 9.00 
0.80 7 0.80 x 7 = 5.60  
1.00 1 1.00 x 1 = 1.00 

ผลงานสรางสรรค 
0.20 - - 
0.40 - - 
0.60 - - 
0.80 - - 
1.00 - - 
รวม - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

คาเปาหมาย 

: รอยละ 18.40 

ผลการประเมิน  
: รอยละ 28.60 

ผลการประเมิน 

 : รอยละ 28.60 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่
สอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงช้ี
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ  
  
 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการ
จัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ
เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
   
 3. มโีครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยาง
นอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา 
 
 4.ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  
 
 5.นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
 
 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
 



31 

 

 องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมนิ
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   
 
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนรวมทั้ งจั ดสรรงบประมาณเพื่ อ ใหส ามารถ
ดําเนินการไดตามแผน 
 
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีที่วัดความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 
 7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 :  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ  
 

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของคณะ  มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ  และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อให
บรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธและ
เสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพื่อวิเคราะหความ
คุ ม ค าขอ ง กา ร บ ริห า ร หลั ก สู ต ร  ปร ะสิ ท ธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผล
จากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัย
ภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอ
การดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 
 5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัว
บุคคล ทักษะของผูมปีระสบการณตรง และแหลงเรียนรู
อื่นๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจ
ดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 

คาเปาหมาย 

: 7 ขอ 
ผลการประเมิน 
 : 7 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
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ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพฒันาบุคลากรสายวิชาการและ   สาย
สนับสนุน 

 
 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
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ตัวบงช้ี 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงช้ี 
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผลการ
ติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง
ตอเน่ือง 
 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผาน
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 

:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 : 6 ขอ 
ผลการประเมิน 

 :  6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบเุหตุผลของการประเมินที่
ตางจากที่ระบุใน SAR) 
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บทท่ี 3 

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะครุศาสตร 

 
2.1 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงช้ี 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

คาเฉล่ีย 
3.51  

49.05 
= 3.50 คะแนน ไมบรรลุ 3.50 คะแนน 

14 
ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํา
คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
30 

27 
X100 = 39.42 % บรรลุ 4.93 คะแนน 

68.50 
ตัวบงช้ีที่  1.3 อาจารยประจํา
คณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ 
52.15 

20 
X100 = 29.20 % ไมบรรลุ 2.43 คะแนน 68.50 

ตัวบงช้ีที่  1.4 จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

รอยละ
≥10 

-10.21 
X100 = -34.04 % บรรลุ 5.00 คะแนน 30 

ตัวบงช้ีที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉล่ียรวม  

4.31 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

22,550 
บาท/
คน 

40,428.37 บาท/คน บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารยประจําและนักวิจัย 

รอยละ 
18.40 

รอยละ 28.61 บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 
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ตัวบงช้ี 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน  
(คะแนน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉล่ียรวม 

5.00 คะแนน 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงช้ีที่ 5.1 การบริหารของ
คณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบันและอัตลักษณของคณะ 

7 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 – 4 และ ขอ 6 – 7) ไมบรรลุ 4.00 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

6 ขอ 6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉล่ียรวม 

4.50 คะแนน 
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2.2 ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ 
ตัว
บงช้ี 

คะแนนประเมินเฉล่ีย 
ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉล่ีย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.12 5.00 3.50 4.31 ระดับคุณภาพดี 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  5.00  5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2  4.50  4.50 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 4.34 4.86 4.25 4.60 ระดับคุณภาพดีมาก 

ผลการประเมิน 
 ระดับ 

ดี 
ระดับ 
ดีมาก 

ระดับ 
ดี 

  

 

 
 
ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 
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2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ป 2559 สามารถขอทุนวิจัยจากภายนอกไดมาก
ข้ึน 
 

1. ควรมีผลงานวิจัยที่ติพิมพระดับชาติเพิ่มข้ึน 
2. สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
เรื่องการขอทุนวิจัยภายนอก 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ควรสงเสริมและผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพในระดับ
นานาชาติเพิ่มข้ึน 

1. สรางแรงจูงใจและผลักดันใหคณาจารยสงผลงานวิจัย
ตีพิมพระดับนานาชาติ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
 
 องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการทํางานของ
หลักสูตรและการพัฒนาผูเรียนไดชัดเจน และอยูบน
ขอมูลรอบดาน 

1. สนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาในองคประกอบที่ 5 
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษาใหมากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การพัฒนาระบบกลไกการจัดการความรูให
ชัดเจน และครบถวน โดยเฉพาะการจัดการความรู
ดานการวิจัย 
 

1. พัฒนาระบบกลไกและแนวทางการจัดการความรูดาน
การวิจัยใหชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีของการวิจัย ของคณาจารย
และเช่ือมโยงสูการสรางผลงานวิชาการ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะครุศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2559 
 
 
 
 
 

คําส่ังคณะครุศาสตร 
ที่  006 / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แตงตั้งผูดูแลองคประกอบ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                    ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

----------------------------------------------------------- 
 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ดําเนินไปดวยความเรียบรอย                     
มีประสิทธิภาพ และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร                
จึงแตงตั้งผูดูแลตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังน้ี 
 
องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต   

 ๑. อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล หัวหนาผูดูแลองคประกอบ 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
      ๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล       ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้  

๒.  อาจารย ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๓.  นางบุณยนุช  เทียบแสน ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๑.๒ อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
  ๒.  นางอารีย  ทิพรส ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๓.  นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๑.๓ อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล   ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 

  ๓.  นางอารีย  ทิพรส ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๔.  นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๑.๔ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา                     

๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้
  ๒.  นางอารีย  ทิพรส        ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๓.  นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๑.๕ การบริหารนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ 
  ๒.  นายกิตติภัค  สุดสะกรี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ 
  ๒.  นายกิตติภัค  สุดสะกรี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
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- ๒ - 
 

 
องคประกอบที่ ๒ การวิจัย 
  ๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล หัวหนาผูดูแลองคประกอบ 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
  ๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล   ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล    
  ๓.  นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๔.  นายลอมพงค  บริรักษ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
  ๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล   ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล    
  ๓.  นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๔.  นายลอมพงค  บริรักษ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
  ๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ 
  ๒.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสดิ์  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จุยทอง ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล   ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล    
  ๕.  นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
  ๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล หัวหนาผูดูแลองคประกอบ 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม 
  ๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล       ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ 
  ๒.  อาจารย ดร.ดนุชา  สลีวงศ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๓.  อาจารย ดร.ประพรรธน  พละชีวะ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๔.  อาจารย ดร.เลอลักษณ  โอทกานนท ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๕.  นางสาวกนกภรณ  สุธัมรส ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา หัวหนาผูดูแลองคประกอบ 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๑.  อาจารยศรัณยา  ฤกษขํา ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๒.  นายกิตติภัค  สุดสะกรี ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 
 
 
 
 

 



42 

 

 
 
 

- ๓ - 
 
 
องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 

๑. อาจารย ดร.พิทักษ  นิลนพคุณ หัวหนาผูดูแล
องคประกอบ 

 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ 
ตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ 
  ๑.  อาจารย ดร.พิทักษ  นิลนพคุณ       ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ 
  ๒.  อาจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสดิ ์ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       รับผิดชอบเกณฑขอที่ ๒ , ๓ และ ๗ 
  ๓.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       รับผิดชอบเกณฑขอที่ ๔ 
  ๔.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       รับผิดชอบเกณฑขอที่ ๕ 
  ๕.  อาจารยวัสสพร  จิโรจพันธุ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       รับผิดชอบเกณฑขอที่ ๑ และ ๖ 
  ๖.  นางอารีย  ทิพรส ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       รับผิดชอบเกณฑขอที่ ๑ และ ๖ 
  ๗.  นางสมฤดี  คัชมาตย ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       รับผิดชอบเกณฑขอที่ ๒ , ๓ และ ๔  
  ๘.  นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
     รับผิดชอบเกณฑขอที่ ๕ และ ๗ 
  ๙.  นายลอมพงค  บริรักษ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       รับผิดชอบเกณฑขอที่ ๕ 
 คณะกรรมการดูแลตัวบงชี้ที่ ๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
  ๑.  อาจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ 
  ๒.  อาจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสดิ ์ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๓.  อาจารย ดร.พิทักษ  นิลนพคุณ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๔.  อาจารย ดร.ศักดา  สถาพรวจนา ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๕.  อาจารยพิมพลักษณ  มูลโพธ์ิ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๖.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี  พรรณหาญ  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๗.  อาจารย ดร.ศักดิ์  สุวรรณฉาย ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๘.  อาจารยนิติกร  ออนโยน ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
  ๙.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       ๑๐.  อาจารยอรัญญา  มุดและ ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       ๑๑.  อาจารยวิลินดา  พงศธราธิก   ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       ๑๒.  อาจารยศุภมัย  พรหมแกว ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       ๑๓.  อาจารยชยพล  ใจสูงเนิน ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       ๑๔.  อาจารยยุภาพร  นอกเมือง ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
       ๑๕.  นางบุณยนุช  เทียบแสน ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล 
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- ๔ - 
 
 
หนาที ่
๑.  หัวหนาผูดูแลองคประกอบ มีหนาที่  
     กํากับ ติดตาม และขับเคล่ือนการดําเนินงานภายใตองคประกอบใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไว 
๒.  ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  มีหนาที่  
     ตรวจสอบการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน การเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และ     
     หลักฐานประกอบการตรวจประกันคุณภาพ 
๓.  ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล  มีหนาที ่
     รวบรวมและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) รวบรวมหลักฐานประกอบการตรวจ   
     ประกันคุณภาพ  และปรับแกไขภายหลังการตรวจประเมิน 
 
                   ส่ัง ณ วันที่  6   มกราคม  ๒๕๖๐ 
 

 
 
 
           (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษา  คงทอง) 
            คณบดีคณะครุศาสตร 
                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะครุศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2559 

 

กําหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา 2559 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

****************** 
วันอังคารท่ี 22 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 
เวลา 08.00 – 08.30 น. คณบดีกลาวตอนรับ แนะนําผูบริหาร และแนะนําหนวยงานพรอมนําเสนอ
 สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงาน 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  วิทยากร : รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน  และคณะบรรยายการวางแผนการตรวจ

เย่ียมกําหนดประเด็นและรายการขอมูลที่ตองการตรวจสอบและใหความรู 
เวลา 09.00 – 09.30 น. วิทยากร : รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน  ใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการและ 
 วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา  
 2559 แกคณะผูบริหาร และบุคลากร 
เวลา 09.30 – 12.00 น. วิทยากร  : รศ.ดร.บังอร  เสรีรตัน และคณะใหความรูและตรวจสอบ 
 เอกสารหลักฐาน 

 องคประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

 องคประกอบที่  2  การวิจัย 

 องคประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน  และคณะ ใหความรูและตรวจสอบ 
   เอกสารหลักฐาน  (ตอ) 

 องคประกอบที่  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 องคประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
เวลา 15.00 – 16.30 น.      คณะกรรมการประเมินสัมภาษณผูเกี่ยวของ 

 คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี และตัวแทนอาจารย 

 ตัวแทนนักศึกษาปจจุบัน  และตัวแทนศิษยเกา  
เวลา 16.30 – 16.50 วิทยากร : รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน  และคณะ สรุปผลการตรวจประเมินเพื่อ 
 นํามาพัฒนาคุณภาพในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
เวลา 16.50 – 17.00 น. คณบดีกลาวขอบคุณ 
 
**หมายเหตุ  -    เวลา 10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

- เวลา 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
- กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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