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คํานํา 
 

คณะผูประเมินไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2560 ข้ึน เพ่ือสรุปผลการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินตามสภาพจริงในชวงปการศึกษา 2560
ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และไดคนพบ การวิเคราะหรายงานการประเมิน
ตนเอง  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี และผูมีสวนเก่ียวของ  การศึกษารองรอย
หลักฐาน เอกสารตางๆ และการเยี่ยมชมคณะครุศาสตร  ท้ังนี้คณะผูประเมินไดใชมุมมองโดยปรับการประเมิน
ใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง คํานึงถึงภารกิจหลักในการทําหนาท่ี สนับสนุนการเรียนการสอน นโยบาย
การบริหารงาน ปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงคเฉพาะของคณะครุศาสตรใหมากและเปนประโยชนท่ีสุด 

 
คณะผูประเมินไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา  ตลอดจนบุคลากร

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ในการใหขอมูลเพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานจริงของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูป ถัมภ   ทําใหการตรวจประเ มินเปนไปดวยความเรียบรอย                            
แบบกัลยาณมิตร  คณะผูประเมินขอขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ 

 
คณะผูประเมินหวังวาผลการประเมิน ตลอดจนขอสังเกต และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดใหไวระหวาง

การตรวจประเมิน  และในรายงานฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนและมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของคณะครุศาสตรใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน  และคงสามารถสะทอนสภาพจริงท่ีผูบริหารคณะจะ
นําไปใชประโยชนในดานการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 
  

 

 

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

  (รองศาสตราจารย ดร.บังอร  เสรีรัตน) 

                                        ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

                                            ประจําปการศึกษา 2560 

                                           วันท่ี  22  สิงหาคม  2561 

 

 

 

 

 

 



2 

 

สารบัญ 
 หนา 

คํานํา   
สารบัญ  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
สวนท่ี 1   บทนํา  
              1.1   ขอมูลพ้ืนฐานของหนวยงาน  
                          ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  
                          ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค  
                          โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร     
   รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร   
   หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
   จํานวนนักศึกษา  
   จํานวนอาจารยและบุคลากร  

               ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี      
          ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา  

   1.2  วธิีการประเมิน  
สวนท่ี 2   ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงช้ี    

 - ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับคณะ   
สวนท่ี 3   สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ   

 - ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับคณะ (ตาราง 1)  
 - ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ(ตาราง 2)  
 - ผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ  

ภาคผนวก  
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

ปการศึกษา 2560 
- กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะครุศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2560 
- ภาพประกอบ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

1. ช่ือหนวยงาน 
        คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
ท่ีตั้ง 

 เลขท่ี 1  หมู 20  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 
วัตถุประสงคของการกอตั้ง 
 สมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอ
การศึกษา ของกลุสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมท่ีดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบันคือ เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
(ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรก คือ อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน 
โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจําโรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของ
พระองค 
      สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาท้ังแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดี ตลอดมา 
และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1 ตุลาคม 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู  ณ 
ท่ีตั้งปจจุบัน คือ เลขท่ี 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 13180 มีพ้ืนท่ี 294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา ท้ังนี้อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณในขณะนั้น ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัด ปทุมธานี   
(นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดท่ีดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนท่ีตั้งของสถาบันในปจจุบัน 

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯไว "ในพระบรมราชูปถัมภ" 

9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงเปดพระ
อนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราช
ทรัพยสวนพระองคจํานวน 2 แสนบาท ตั้งเปน"มูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 

พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปะ   

ศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยา ลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราช
ภัฏท่ัวประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 
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6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาลท่ี 9  เปนตราสัญลักษณ
ประจําสถาบันราชภัฎ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุดมิได แก สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

15 กุมภาพันธ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลา                    
พระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"  

ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปการศึกษา 2543 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ  

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
15 กุมภาพันธ 2544 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหอง
ประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ" 

10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรง
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี" 
ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2547 

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

พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)                      
ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา 

พ.ศ. 2550 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใน               4 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จนถึงปการศึกษา 
2555 

พ.ศ. 2556 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)  ใน               5 
สาขาวิชา   คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรท่ัวไป และเคมี-
วิทยาศาสตรท่ัวไป 

พ.ศ. 2557 ถึงป พ.ศ. 2560 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร                
5ป)  ใน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรท่ัวไป  
เคมี-วิทยาศาสตรท่ัวไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
และระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
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หลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 
องคประกอบท่ี 1 6 4.25 ระดับ ดี 

องคประกอบท่ี 2  3 4.72 ระดับ ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3  1 5.00 ระดับ ดีมาก 
องคประกอบท่ี 4  1 5.00 ระดับ ดีมาก 
องคประกอบท่ี 5  2 5.00 ระดับ ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 13 4.51 ระดับ ดีมาก 
 
2.  ผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีครบวงจรโดยมีการประเมินท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และ  
    ผลผลิต/ผลลัพธ 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร  พบวา ปจจัยนําเขา มีคะแนนเทากับ                
4.17 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก  กระบวนการ มีคาคะแนนเทากับ 4.86  คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก และ
ผลผลิต/ผลลัพธ มีคาคะแนนเทากับ 3.99 คะแนน  ระดับคุณภาพดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ประธานกรรมการ 
 
 
 

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

กรรมการ 
 
 

……………………………………………………….. 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนกิษ  ศิริโวหาร) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

………………………………………………………………….. 
(นางสาวสายพิน  ทาทอง) 

ผูชวยเลขานุการ 

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

ผูชวยเลขานุการ 
 
 

………………………………………………………………….. 
(นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม) 

ผูชวยเลขานุการ 
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วิธีการประเมิน   
          1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน) 
 1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ  ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร โดยกําหนดวันประเมิน 
วันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และไดมีการประชุมคณะกรรมการกอนการตรวจประเมิน เม่ือวันท่ี 20 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัวบงชี้ และ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นท่ีตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วางแผนการ
ตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ  

1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 
  (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประชุมรวมกับ
คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารยประจํา เพ่ือแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน  แจงวัตถุประสงค
การตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะ 
  (2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ เชน คณบดี ผูอํานวยการ 
ประธานบริหารหลักสูตร ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา ฯลฯ  
  (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้ 
  (4) สังเกตอาคารสถานท่ีใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน  และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน 
  (5) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน 
  1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย 

(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูท่ีเก่ียวของ เปด
โอกาสใหคณะไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
    (2) คณะกรรมการผูประเมินไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิน 
และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง 
หลังจากนั้นคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลาย
ลักษณอักษร เสนอไปยัง คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ                
เพ่ือดําเนินการตอไป 

2) การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 
  2.1) ขอมูลสวนท่ีเปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากตนฉบับ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
สัมภาษณผูเก่ียวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง 
  2.2) ขอมูลสวนท่ีเปนผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลท่ีเปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอท่ีประชุมคณะกรรมการ  และ(3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอ
ท่ีประชุมของบุคลากรของหนวยรับตรวจเพ่ือการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล 

ท้ังนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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บทท่ี 1 บทนํา 
 
1.1 ช่ือหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
 

ท่ีตั้ง 
เลขท่ี 1  หมู 20  ตําบลคลองหนึ่ง  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 
 
ประวัติความเปนมา 

 สมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมีพระเมตตาตอ
การศึกษา ของกลุสตรีไทย จึงประทานอาคารพรอมท่ีดินประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดต้ัง
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบันคือ เลขท่ี 153 ถนนเพชรบุรี 
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
(ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารยใหญคนแรก คือ อาจารยนิลรัตน บรรณสิทธิ์วรสาสน 
โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจําโรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของ
พระองค 
      สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาท้ังแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดี ตลอดมา 
และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้ 

1 ตุลาคม 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู  ณ 
ท่ีตั้งปจจุบัน คือ เลขท่ี 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรท่ี 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 13180 มีพ้ืนท่ี 294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา ท้ังนี้อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณในขณะนั้น ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัด ปทุมธานี   
(นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดท่ีดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนท่ีตั้งของสถาบันในปจจุบัน 

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ และสมาคมศิษยเกาฯไว "ในพระบรมราชูปถัมภ" 

9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ พรอมดวยสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคย ทรงเปดพระ
อนุสาวรียสมเด็จพระราชปตุจฉาเจาฟาวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร และพระราชทานพระราช
ทรัพยสวนพระองคจํานวน 2 แสนบาท ตั้งเปน"มูลนิธิสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ 

พ.ศ. 2520 เปดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. 2528 เปดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร 

และสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูท่ัวประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยา ลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราช
ภัฏท่ัวประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางแทจริง 
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6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาลท่ี 9  เปนตราสัญลักษณ
ประจําสถาบันราชภัฎ นับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาท่ีสุดมิได แก สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

15 กุมภาพันธ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลา                    
พระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"  

ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ปการศึกษา 2543 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน 
15 กุมภาพันธ 2544 สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหอง
ประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ" 

10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรง
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลใหสถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  จังหวัดปทุมธานี" 
ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

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

พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)                      
ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา 

พ.ศ.  2550 เปดหลักสูตรครูการ ศึกษา ข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร 5 ป )  ใน                      
4 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จนถึงปการศึกษา 
2555 

พ.ศ. 2556 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร 5 ป )  ใน                        
5 สาขาวิชา  คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรท่ัวไป และเคมี-
วิทยาศาสตรท่ัวไป 

พ.ศ. 2557 ถึงป พ.ศ. 2560 เปดหลักสูตรครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร                 
5ป)  ใน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรท่ัวไป   
เคมี-วิทยาศาสตรท่ัวไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
และ  ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  
ปรัชญา 
“คุณธรรมเดน  เนนวิชาการ  สานทองถ่ินพัฒนา  กาวหนาเทคโนโลยี” 
 
วิสัยทัศน 

 “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  เปนสถาบันผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา  เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  
 

พันธกิจ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจหลักสําคัญคือเปน

สถาบันผลิตครูและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู  วิจัย และพัฒนาองค
ความรู และนวัตกรรมทางการศึกษา  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม   

 
1.3 อัตลักษณ และ เอกลักษณ 

เอกลักษณ 
เปนสถาบันท่ีนอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ 

     แตงกายดี มีความเปนครู รูพัฒนา จิตอาสาทองถ่ิน 
 
1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร 

โครงสรางองคกร 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

และประกันคุณภาพ 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการและวจิัย 

 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 

เลขานุการ 
สํานักงานคณบดี 
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โครงสรางการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

และประกันคุณภาพ 

 

รองคณบดี 
ฝายวิชาการและวจิัย 

 

รองคณบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา 
และกิจการพิเศษ 

 

คณบด ี

คณะครุศาสตร 

สํานักงานคณบดี 

หนวยงานบริหารทั่วไป หนวยงานพัฒนานักศึกษา หนวยงานบริการการศึกษา หนวยงานศูนยศึกษาการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. งานอํานวยการทั่วไป 
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.  งานบริการทองถ่ินและสังคม 
3.  งานวิจัยและพัฒนา 

คณะกรรมการประจาํสวนราชการ 

ผูชวยคณบด ี
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1.5 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร    
คณะกรรมการบริหารคณะ 
      1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร 
      2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  วงศิสิรสวสดิ์ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ 
      3.  อาจารยชยพล  ใจสูงเนิน   ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 
      4.  อาจารยอรัญญา  มุดและ   ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
      5.  อาจารยศรัณยา  ฤกษขํา   ผูชวยคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรม 
      6.  อาจารย ดร.สุภัชฌาน  ศรีเอ่ียม  ผูชวยคณบดีฝายวิจัย 
      7.  อาจารยตะวัน ไชยวรรณ   ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
      8.  อาจารยณัฐวัตร  สุดจินดา   ผูชวยคณบดีวิชาการ 
      9.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา  รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ 
     10.  อาจารย ดร.ประพรรธน  พละชีวะ  รองคณบดีฝายวิชาการและงานวิจัย 
      11  อาจารยนันทิยา  รักตประจิต  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
      12.  นางสาวสายพิน  ทาทอง   หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 
คณะกรรมการบริหารคณะ 
      1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล ประธานกรรมการ 
      2.  อาจารยนันทิยา  รักตประจิต  กรรมการ 
      3.  อาจารย ดร.ประพรรธน  พละชีวะ  กรรมการ 
      4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสดิ์ กรรมการ 
      5.  อาจารยณัฐวัตร  สุดจินดา   กรรมการ 
      6.  อาจารยชยพล  ใจสูงเนิน   กรรมการ 
      7.  อาจารย ดร.สุภัชฌาน  ศรีเอ่ียม  กรรมการ 

       8.  อาจารยตะวัน  ไชยวรรณ   กรรมการ 
        9.  อาจารยศรัณยา  ฤกษขํา   กรรมการ 
       10.  อาจารยอรัญญา  มุดและ   กรรมการ 
     11.  อาจารย ดร.กาญจนา  เวชบรรพต  กรรมการ 
     12.  อาจารยพิมพลักษณ  มูลโพธิ์   กรรมการ 
     13.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี  พรรณหาญ กรรมการ 
     14.  อาจารยนิติกร  ออนโยน   กรรมการ 
     15.  อาจารยศุภมัย  พรหมแกว   กรรมการ 
     16.  อาจารยปวีณัย  บุญปก   กรรมการ 
     17.  อาจารยยุภาพร  นอกเมือง   กรรมการ 
     18.  อาจารยวิลินดา  พงศธราธิก   กรรมการ 
     19.  อาจารย ดร.พิทักษ  นิลนพคุณ  กรรมการ 
     20.  อาจารย ดร.ศักดา  สถาพรวจนา  กรรมการ 
     21.  รองศาสตราจารย ดร.อรสา  จรูญธรรม กรรมการ 
     22.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต กรรมการ 
     23.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  จุยทอง กรรมการ 
     24.  อาจารย ดร.ปยะวรรณ  ขุนทอง  กรรมการ 
     25.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา  กรรมการและเลขานุการ 
     26.  นางสาวสายพิน  ทาทอง   กรรมกรรและผูชวยเลขานุการ 
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปท่ีปรับปรุง

ลาสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันท่ี สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

 
 

ปริญญาตรี 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-วิทยาศาสตรท่ัวไป ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 18 เม.ย. 56  
4. ชีววิทยา-วิทยาศาสตร
ท่ัวไป 

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

5. การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑติ 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  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

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

9. วิทยาศาสตร  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

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

ป.บัณฑิต 10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 

2557 6 มี.ค. 57 1 ธ.ค. 57  

ปริญญาโท 11. การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

2556 7 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56  

12. หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

2556 7 มี.ค. 56 20 มิ.ย. 56  

ปริญญาเอก 13. การบริหารการศึกษา ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

2556 7 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56  

14. หลักสูตรและการสอน ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

2556 7 มี.ค. 56 20 มิ.ย. 
56 

 

  
1.7 จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

2560 1,881 255 118 64 2,318 คน 
 
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ต่ํากวา  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

ขาราชการ (วิชาการ) 8 - - 1 7 1 6 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
(วิชาการ) 

56.50 - - 34 22.50 44 10 2.50 - 

รวม 64.50 - - 35 29.50 45 16 3.50 - 
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    จํานวนบุคลากร   

ประเภทบุคลากร จํานวน 
วุฒิการศึกษา 

ต่ํากวา  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ (สนับสนุน) 1 - - 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) 7 - 5 2 - 
พนักงานราชการ 1 - 1 - - 
ลูกจางชั่วคราว 8 6 2 - - 

รวม 17 6 8 3 - 
 
1.9 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

งบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จํานวนเงิน 
งบประมาณแผนดิน 1,334,799 บาท 
งบประมาณรายได 6,474,700 บาท 

รวมท้ังส้ิน 7,809,499 บาท 

 
  อาคารสถานท่ี 

ช่ืออาคาร ปท่ีกอสราง (พ.ศ.) 

อาคารเรียน 6 2518 
อาคารเรียน 7 2518 

อาคารกิจกรรมนักศึกษาชั้นเดียว 2551 
โรงจอดยานพาหนะ - 
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปท่ีผานมา 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1. ควรสงเสริมและผลิตผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใน
ระดับนานาชาติเพ่ิมข้ึน 

1. มีการสงเสริมดานฐานขอมูลรายชื่อวารท่ีอยูใน
ฐานขอมูลท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  ผานทาง
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยและเว็บไซตของคณะ 
2.มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนโปรแกรมให
สามารถคนหาฐานขอมูลงานวิจัยในตางประเทศได  
ทําใหสามารถศึกษา คนควาและอางอิงในการทํา
วิจัยได 

2. สรางแรงจูงใจและผลักดันใหคณาจารยสง
ผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ 

1. มหาวิทยาลัยมีประกาศการใหคาสมนาคุณผูท่ี
เผยแพรผลงานทางวิชาการในฐานขอมูลตาง ๆ 
เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจผูท่ีผลิตผลงานทาง
วิชาการ 

3. การพัฒนาระบบกลไกการจัดการความรูให
ชัดเจน และครบถวน โดยเฉพาะการจัดการความรู
ดานการวิจัย 

1. มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู  ผานการ
ประชุมสาขาในแตละสาขา  ซ่ึงจัดข้ึนเปนประจํา
ทุกเดือน  โดยใหจัดทําเปนวาระการประชุม เรื่อง 
การจัดการความรูจากการไปรวมฟงสัมมนา
ภายนอก  เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันใน
สาขาวิชา  ท้ังในดานการวิจัย การจัดการเรียนการ
สอน  และอ่ืน ๆ 

4. พัฒนาระบบกลไกและแนวทางการจัดการ
ความรูดานการวิจัยใหชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีของ
การวิจัย ของคณาจารยและเชื่อมโยงสูการสราง
ผลงานวิชาการ 

1. มีการพัฒนาระบบการจัดการความรูดานการ
วิจัยจากคณาจารยสูนักศึกษาในการสราง
ผลงานวิจัย และสามารถไปนําเสนอผลงานวิจัย  
โดยมีนักศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษาเปนผูนําเสนอ
รวมกัน  นับวาเปนการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ทําวจิัยระหวางอาจารยและนักศึกษา 
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บทท่ี 2  

ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
คณะครุศาสตร มีหลักสูตรท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2560 

ท้ังหมด จํานวน 14 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ.
กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได ดังน้ี  

 
ชื่อหลักสตูร/สาขาวชิา คะแนนการประเมิน 

ระดับปริญญาตรี 
1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

3.37 

2)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

3.63 

3)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3.63 

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

4.01 

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน 

3.36 

6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมแีละวิทยาศาสตรทั่วไป 

3.08 

7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป 

3.39 

8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

3.59 

9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทัว่ไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

3.36 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
(ป.บัณฑิต) 

3.54 

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3.50 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3.14 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

0 

5. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

0 

คะแนนเฉล่ียรวม 2.97 
  
   

คาเปาหมาย 
:  คาเฉลี่ย 3.51  

ผลการประเมิน : 
คาเฉลี่ย 2.97 

ผลการประเมิน :  
คาเฉลี่ย 2.97 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
: 2.97 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 2.97 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ขอคนพบ  
 
 คณะครุศาสตร มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) 
จํานวน 64.50 คน  มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 
29.50 คน   
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

29.50 
X 100 = รอยละ 45.74 

64.50 
  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

45,74 
X 5 =  5.00 คะแนน 

40 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) 64.50 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 29.50 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 45.74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 30 

ผลการประเมิน :  
รอยละ 45.74 

ผลการประเมิน :  
รอยละ 45.74 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:   5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
ขอคนพบ  
 
คณะครุศาสตร มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน 
64.5. คน  มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 19.50 
คน   

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

19.50 
X 100 = รอยละ 30.23 

64.50 
  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

30.23 
X 5 = 2.52 คะแนน 

60 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

อาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ 

64.50 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตาํแหนงอาจารย 45 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตาํแหนงผศ. 16 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตาํแหนงรศ. 3.50 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตาํแหนง ศ. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 42.15 

ผลการประเมิน 
 : รอยละ 30.23 

ผลการประเมิน 
 : รอยละ 30.23 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  2.52 คะแนน     

คะแนนการประเมนิ
กรรมการ 
 : 2.52 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ี
ระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
ขอคนพบ  

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) 
ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

929.31 

2.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  

64.50 

3.สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2) 

14.41-
30 

=15.59 

4.สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 10 

ผลการประเมิน 
 : รอยละ -51.97 

ผลการประเมิน 
: รอยละ -51.97 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 :  5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR) 
 



20 

 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ 
 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา 
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการจัดบริการ
ในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 5. มีนําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูลเพ่ือสงใหผลการประเมินสูงข้ึนหรือ
เปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแก
ศิษยเกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังน้ี 
 
 1. จัดทําแผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยใหนักศึกษามสีวนรวมในการจัดทําแผนและการจดั
กิจกรรม 
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ี
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน  
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา 
 4. ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ  มีการประเมินผลความสําเรจ็ตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งตอไป 
 5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังน้ี 
 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปน้ี                                                                                                                                                    
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย 
หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคาํปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค  เชน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
 - กิจรรมวิชาการท่ีสงเสรมิงานวิจยัหรืองานสรางสรรค เชน การ
จัดประชุมวิชาการ การจดัแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(visiting 
professor)  
 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสราง
ขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 
 6. ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบ
ท่ีกําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00  คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 :  5.00  คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ขอคนพบ คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
จากภายใน จํานวน 1,183,000 บาท ภายนอก จํานวน 120,000 
บาท รวมท้ังหมด จํานวน 1,303,300 บาท มีอาจารยประจํา
ท้ังหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 62.50 คน  
 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบัน 

1,183,000 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,183,000 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน 

120,000 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 120,000 

3. จํานวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง  
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

62.50 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 62.50 

4.จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 2 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: คาเฉลี่ย 5.00 

ผลการประเมิน  
: คาเฉลี่ย 4.17 

ผลการประเมิน 
 : คาเฉลี่ย 4.17 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.17 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.17 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR) 
 

http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa2556/Reporting/frm_FACULTY_NoISEC.aspx?CdsID=152


24 

 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
 
ขอคนพบ 
  
คณะครุศาสตร    มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน     
52 เรื่อง โดยเปนผลงานคานํ้าหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 20 
เรื่อง คานํ้าหนัก 0.40 จํานวน 3 เรื่อง คานํ้าหนัก 0.60 จํานวน 
14  เรื่อง คานํ้าหนัก 0.80 จํานวน 9 เรื่อง และ คานํ้าหนัก 1.00 
จํานวน 6 เรื่อง ผลรวมคาถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําเทากับ 26.80  
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง  
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

62.50 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 62.50 

2.จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 2 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2) 

20 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 20 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนบัแตวันทีอ่อกประกาศ (0.4) 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

 

คาเปาหมาย 
: คาเฉลี่ย 5.00 

ผลการประเมิน  
: คาเฉลี่ย 5.00 

ผลการประเมิน 
 : คาเฉลี่ย 5.00 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัร (0.4) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมที่ 2 (0.6) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิละจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที ่1(0.8) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรบัการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.0) 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

 ผลงานไดรับการจดสิทธิบตัร  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

 

 

 



26 

 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

ผลงานวิชาการรบัใชสังคมทีไ่ดรบัการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -  

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 1 

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการ
จดทะเบียน 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 2 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online      

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 

 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี -  

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -  

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร -  
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

สรุป 

คาน้ําหนัก 
(1) 

จํานวน (ชิ้น) 
(2) 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 
(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 
0.20 20 4.00 
0.40 3 1.20 
0.60 14 8.40 
0.80 9 7.20 
1.00 6 6.00 

ผลงานสรางสรรค 
0.20 - - 
0.40 - - 
0.60 - - 
0.80 - - 
1.00 - - 
รวม 52 26.80 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงช้ีวัดความสาํเรจ็ใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 3. มีโครงการบริการวิชาการแกสงัคมในขอ 1 อยางนอยตอง
มีโครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจํา
คณะเพ่ือพิจารณา  
 5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 
 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR) 
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 องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมท้ัง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR) 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ  
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 7 ขอ ดังน้ี 
 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เช่ือมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ  
มหาวิทยาลัย รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของ
คณะ  และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยาง
ตอเน่ือง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการ
วิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 
ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล 
ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตาม
ประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑติ
และดานการวิจัย จดัเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ   สายสนับสนุน 
 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปน
สวนหน่ึงของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 7 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 7 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 7 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 5 ขอ ดังน้ี 
 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสตูรใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคณุภาพ
หลักสตูร 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
ตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามให
กรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสตูรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสตูร 
 4. มีการประเมินคณุภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสตูร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจําคณะ
เพ่ือพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจํา
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 
1 การกํากับมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 :  5 ขอ 

ผลการประเมิน 
 :  5 ขอ 

คะแนนการประเมิน
ตนเอง  
:  4.00 คะแนน     

คะแนนการประเมิน
กรรมการ 
 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจาก
ท่ีระบุใน SAR) 
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บทท่ี 3 

สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

คณะครุศาสตร 

 
2.1 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการ
บริหารจดัการหลักสูตร
โดยรวม 

คาเฉลี่ย 
3.51 

 
41.60 = 2.97 คะแนน ไมบรรล ุ 2.97 คะแนน 

14 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารย
ประจําคณะท่ีมคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
30 

 
29.50 X100 = 

รอยละ 
45.73 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 
64.50 

ตัวบงชี้ท่ี  1.3 อาจารย
ประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ 

รอยละ 
42.15 

 
19.50 X100 = 

รอยละ
30.32 

ไมบรรล ุ 2.52 คะแนน 
64.50 

ตัวบงชี้ท่ี  1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

รอยละ 
≥10 

 
-15.59 X100 = 

รอยละ 
-51.97 

บรรล ุ 5.00 คะแนน 
30 

ตัวบงชี้ท่ี  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

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

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

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

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
เฉลี่ยรวม  

4.25 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

6 ขอ 
 

6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยงานสรางสรรค 

สังคมฯ 
22,550  
วิทยฯ 
54,140 
วิทยฯ
สุขภาพ 
45,100 

 
 

1,303,300  
20,852.80บาท/

คน 

 
 
 

ไมบรรล ุ
 
 
 

 
 
 

4.17 คะแนน 

    62.50 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
วิทยฯ
27.60% 
วิทยสุขภาพ
27.60% 

27.80 

X 
10
0 

= 
รอยละ 
43.10 

 
 

บรรล ุ

 
 

5.00 คะแนน 64.50 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.72 คะแนน 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

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

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

 
6 ขอ 

 
6 ขอ (ขอ 1 - 6) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
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ตัวบงชี้ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบันและอัตลักษณ
ของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ (ขอ 1 - 7) บรรล ุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกํากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสตูร 

6 ขอ 5 ขอ (ขอ 1 - 5) ไมบรรล ุ 4.00 คะนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ องคประกอบท่ี 1 – 5 
4.51 คะแนน 
ระดับ ดีมาก 

 

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.17 5.00 2.97 4.25 ระดับด ี
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 5.00 4.17 5.00 4.72 ระดับดีมาก 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 4.50 - 4.50 ระดับด ี
รวม 13 4.17 4.86 3.99 4.51 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน  ดีมาก ดีมาก ดี   
 
 

ผลการประเมิน  
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุงเรงดวน 
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรบัปรุง 
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับด ี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดมีาก 
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2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การพัฒนาทักษะและเพ่ิมพูนความรูอยางตอเน่ืองใหกับ
ศิษยเกา และนักศึกษาปจจุปน 
2. กิจกรรมท่ีจัดใหกับนักศึกษามีความครอบคลุม ตาม
คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค สอดคลองกับมาตรฐานผล
การเรยีนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
3. คณะครศุาสตรมีความพรอมในกระบวนการการใหขอมูล
ขาวสาร ในเรื่องการใหบริการแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และมีชองทางท่ีหลากหลายในการใหบริการ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.  
2. การปรับปรุงหลักสตูร ใหเปนไปตามรอบเวลา 
3. ควรเพ่ิมแหลงสืบคนขอมูลความรู จากการจัดโครงการ/
กิจกรรม ตาง ๆ ใหศิษยเกาและศษิยปจจุบัน เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกในการศึกษาหาความรู และสืบคนขอมลู 
4. ควรปรับจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมคีวามซ้ําซอน
รวมเขาดวยกัน เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 
 
 
 

1. คณะควรมีการกํากับมาตรฐานหลักสตูร ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. โดยเฉพาะการจัดอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสตูร และการปรับปรุงหลักสตูร ใหเปนไปตามรอบเวลา 
2. คณะควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดไปพัฒนา
ตนเอง ในการศึกษาตอระดับปรญิญาเอก เพ่ือยกระดับคณุภาพ
ของอาจารย 
3. คณะครศุาสตร ควรสงเสริมใหคณาจารยไดผลิตผลงานทาง
วิชาการ ท่ีมีคุณภาพเขาตามเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ของ สกอ. 
4. จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในป 2560 เมื่อเปรยีบเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษาในภาพรวมทุกหลักสตูร พบวา ยังไมเปนไป
ตามแผนการรับนักศึกษา ดังน้ันคณะควรมีนโยบายและทําการ
วิเคราะหทุกหลักสูตร เพ่ือรวมกันวางแผนเชิงรุกในการ
ประชาสมัพันธ และการรับนักศึกษาใหเปนไปตามแผน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีผลงานวิจยัจํานวนมาก  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 

1. คณะครศุาสตร ควรหรือเครือขายกับหนวยงานภายนอก      
เพ่ือการวิจัย เพ่ือหาทุนวิจัยจากภายนอกเพ่ิมข้ึน และใหจดัทํา
แผนการวิจัยมุงการสรางเครือขายและทุนวิจัย 
2. ควรมีการตรวจสอบผลงานตีพิมพ เพ่ือไมใหมีความซ้ําซอน    
ในการเผยแพรผลงานเดยีวกันในหลายๆ แหลง 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีเครือขายครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน ท่ี
เขมแข็ง ท่ีสามารถพัฒนาการใหบริการวิชาการ และการ
ประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการไดอยาง
ท่ัวถึงและรวดเร็ว 
2. มีบุคลากรอาจารย ท่ีมีความรู  ความชํานาญ และมี
ประสบการณในการดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไดรับการยอมรับจากท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. มีฐานขอมูล (Database) สถานศึกษาตางๆ ท่ีเขาถึง
ขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ  
4. มีการสรางเครือขายกับสถานศึกษาตางๆ เพ่ือเปนแหลง
งานของนักศึกษา และประชาสัมพันธการบริการวิชาการ
แบบมีรายไดเพ่ือสรางรายไดใหมหาวิทยาลัย  
5. มีการบริการวิชาการท่ีตอบโจทยความตองการ ของครู
และโรงเรียน ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

1. สรางเครือขายครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน ใหมี
ความเขมแข็งและยั่งยืนมากข้ึน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดานการ
ใหบริการวิชาการอยางตอเน่ือง 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรอาจารย ไดรับการอบรม
เพ่ิมพูนทักษะความรูและประสบการณ ท่ีจะสามารถพัฒนาใหมี
ความเช่ียวชาญในการดําเนินกิจกรรมท่ีมีประสิทธิภาพและไดรับ
การยอมรับเพ่ิมมากข้ึน 
3. พัฒนาฐานขอมูลใหเปนระบบ (Database System) ท่ีมีความ
เสถียร และสามารถใชงานแบบออนไลนรวมกันกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก 
4. สรางเครือขายกับสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งและเกิดการ
พัฒนาอยางตอเน่ืองอันนําไปสูความยั่งยืนในการบริการวิชาการ 
5. ดําเนินงานบริการวิชาการตามความตองการของครูและ
โรงเรียนในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบอยางตอเน่ือง 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
อาจารย และบุคลากรอีกหลายทานเปนผูมีความรูความ
เช่ียวชาญ แตขาดประสบการณในการดําเนินกิจกรรม
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

1. สนับสนุนและสงเสรมิการพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหดําเนิน
กิจกรรมรวมกับหนวยงานอ่ืนๆท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนทักษะความรูและประสบการณ
อันจะนํามาสูการพัฒนาตนเอง หลักสูตร และกิจกรรมการบริการ
วิชาการท่ีสามารถบูรณาการเพ่ือนํามาใชประโยชนในดานการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมท้ังพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยใหเพ่ิมมากข้ึน 
2. ควรมีการดาํเนินงานบริการวิชาการภายนอก ใหกับองคกร
เอกชน โดยไมขัดกับการใชงบประมาณ และระเบียบการเบิกจาย
งบประมาณของมหาวิทยาลยั เพ่ือเพ่ิมเครือขายครูและโรงเรียน 
ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การวางแผนมีกระบวนการ และกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หลายดาน ผูเขารวม
กิจกรรมมีทางเลือกในการเขารวมกิจกรรม ตามความสนใจ
และความถนัดของตนเอง 

 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
ผูท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบในการจดักิจกรรม ไมคอยเล็งเห็น
ถึงความสําคัญ ในการจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมมาก
เทาท่ีควร 

ควรกระตุนและมีสิ่งจูงใจการเขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีจัด
ข้ึน 

 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการทํางานของหลักสูตร 
ครบถวน ทุกองคประกอบ สงผลใหมีหลักสูตร จํานวน 5 
หลักสตูร มีคะแนนสูงกวา 3.50 
2. การจัดการความรู มรีะบบและผลการดําเนินงานชัดเจน 
ทําใหคณาจารย จํานวน 3 คน เกิดผลงานจากการจัดการ
ความรู 
3. การทํางานของผูบริหาร เปนไปในลักษณะ สอดคลองกัน 
เก้ือกูลกัน 
4. บุคลากรสายสนับสนุน มรีะบบการประชุม เพ่ือจดัระบบ
การทํางาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานบริการ
อาจารยไดมากข้ึน 
5. มีการนําขอมูลการทํางานในเรือ่งตางๆ มาพัฒนางาน
มากข้ึน ท้ังขอมูลตนทุนตอหนวย ขอมูลการบริหารความ
เสี่ยง ขอมูลเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ และ
ขอเสนอแนะจากการประเมินคณุภาพประจาํป 

 
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 
 

1. ควรนําหลักการและแนวทางการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice : COP)  มาใชในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
2. ควรนําขอมูลตนทุนตอหนวยในระดับบัณฑติศึกษามาพิจารณา
เพ่ือชวยเหลือและหาแนวทางสนับสนุนในการปรับปรุงงาน   

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม 
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ภาคผนวก 
 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ......................................... 
ประจําปการศึกษา 25... 
 - กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ....................................................... 
 ประจําปการศึกษา 25..... 
- ภาพประกอบ 
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