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คํานํา
คณะผู ป ระเมิ น ได จั ดทํ า รายงานผลการประเมิน คุ ณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บ คณะ ประจํา ป
การศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อสรุปผลการประเมินที่คณะกรรมการประเมินตามสภาพจริงในชวงปการศึกษา 2560
ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และไดคนพบ การวิเคราะหรายงานการประเมิน
ตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และผูมีสวนเกี่ยวของ การศึกษารองรอย
หลักฐาน เอกสารตางๆ และการเยี่ยมชมคณะครุศาสตร ทั้งนี้คณะผูประเมินไดใชมุมมองโดยปรับการประเมิน
ใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง คํานึงถึงภารกิจหลักในการทําหนาที่ สนับสนุนการเรียนการสอน นโยบาย
การบริหารงาน ปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงคเฉพาะของคณะครุศาสตรใหมากและเปนประโยชนที่สุด
คณะผูประเมินไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา ตลอดจนบุคลากร
ตางๆ ที่เกี่ยวของ ในการใหขอมูลเพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานจริงของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ทํ า ให ก ารตรวจประเมิ น เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
แบบกัลยาณมิตร คณะผูประเมินขอขอบพระคุณไว ณ ที่นี้
คณะผูประเมินหวังวาผลการประเมิน ตลอดจนขอสังเกต และขอเสนอแนะตางๆ ที่ไดใหไวระหวาง
การตรวจประเมิน และในรายงานฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนและมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของคณะครุศาสตรใหมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น และคงสามารถสะทอนสภาพจริงที่ผูบริหารคณะจะ
นําไปใชประโยชนในดานการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลตอไป

ลงชื่อ.............................................................................
(รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน)
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ประจําปการศึกษา 2560
วันที่ 22 สิงหาคม 2561
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ขอมูลพื้นฐานของหนวยงาน
ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ
ปรัชญา ปณิธาน เปาหมายและวัตถุประสงค
โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
จํานวนนักศึกษา
จํานวนอาจารยและบุคลากร
ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
1.2 วิธีการประเมิน
สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองคประกอบ ตัวบงชี้
- ผลการประเมินรายองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับคณะ
สวนที่ 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

หนา
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
1. ชื่อหนวยงาน
ที่ตั้ง

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
เลขที่ 1 หมู 20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงคของการกอตั้ง
สมเด็ จ พระราชป ตุจฉาเจ า ฟ าวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีร าชสิริน ธร ทรงมีพระเมตตาตอ
การศึกษา ของกลุ ส ตรี ไทย จึ งประทานอาคารพรอมที่ดิน ประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย
(ม.7-8) มาจากโรงเรี ย นเบญจมราชาลั ย อาจารยใหญคนแรก คือ อาจารยนิ ล รัตน บรรณสิท ธิ์ว รสาสน
โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจําโรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของ
พระองค
สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาทั้งแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดี ตลอดมา
และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ตุลาคม 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ
ที่ตั้งปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณในขณะนั้น ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัด ปทุมธานี
(นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนที่ตั้งของสถาบันในปจจุบัน
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 เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิช าการศึกษา สาขาวิช าศิลปะ
ศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยา ลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราช
ภัฏทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
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6 มีน าคม 2538 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ภู มิพ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาลที่ 9 เปนตราสัญลักษณ
ประจํ าสถาบัน ราชภัฎ นับ เปนพระมหากรุณาธิคุณลน เกลาลน กระหมอมหาที่สุดมิได แก สถาบัน ราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
15 กุ มภาพันธ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลา
พระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"
ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ป ก ารศึ ก ษา 2543 เป ด สอนนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา และ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
15 กุ ม ภาพั น ธ 2544 สมเด็ จ พระเจ า พี่น างเธอ เจา ฟ ากั ล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิว าสราช
นครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหอง
ประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ"
10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรง
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจา
นุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช 2547 ยังผลให ส ถาบัน ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี"
ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547 เปดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) โดยสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตร 4 ป เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีความประพฤติและมีศรัทธาในอาชีพครู
มีทุนการศึกษาใหใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
รวมทั้งหมด 37 ทุน และเปดสอนโดยไมมีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 เปดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)
ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา
พ.ศ. 2550 เปดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใน
4
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จนถึงปการศึกษา
2555
พ.ศ. 2556 เปดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใน
5
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป และเคมีวิทยาศาสตรทั่วไป
พ.ศ. 2557 ถึ ง ป พ.ศ. 2560 เป ด หลักสู ตรครูการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานระดับ ปริญ ญาตรี (หลัก สูต ร
5ป) ใน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป
เคมี-วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
และระดับ บัณฑิตศึกษา ระดั บปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิช า

5
หลักสูตรและการสอน ระดับปริ ญญาเอก 2 สาขาวิช า คือ สาขาวิช าการบริหารการศึกษา และสาขาวิช า
หลักสูตรและการสอน
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
องคประกอบ
จํานวนตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1
6
องคประกอบที่ 2
3
องคประกอบที่ 3
1
องคประกอบที่ 4
1
องคประกอบที่ 5
2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้
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คะแนนประเมินเฉลี่ย
4.25
4.72
5.00
5.00
5.00
4.51

ระดับคุณภาพ
ระดับ ดี
ระดับ ดีมาก
ระดับ ดีมาก
ระดับ ดีมาก
ระดับ ดี
ระดับ ดีมาก

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในที่ครบวงจรโดยมีการประเมินทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิต/ผลลัพธ
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะครุ ศ าสตร พบว า ป จ จั ย นํ า เข า มี ค ะแนนเท า กั บ
4.17 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก กระบวนการ มีคาคะแนนเทากับ 4.86 คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก และ
ผลผลิต/ผลลัพธ มีคาคะแนนเทากับ 3.99 คะแนน ระดับคุณภาพดี

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

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

………………………………………………………..
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร)
กรรมการและเลขานุการ

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

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

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

7
วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดําเนินการกอนการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะครุศาสตร โดยกําหนดวันประเมิน
วั น ที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 และได มี การประชุ มคณะกรรมการกอ นการตรวจประเมิ น เมื่อ วัน ที่ 20
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูลตามมาตรฐานและเกณฑประเมินของแตละตัวบงชี้ และ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) กําหนดประเด็นที่ตองตรวจสอบระหวางการตรวจประเมิน วางแผนการ
ตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานใหคณะกรรมการประเมินแตละคนปฏิบัติ
1.2) การดําเนินการระหวางตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บ คณะประชุ มร ว มกั บ
คณะกรรมการบริหารคณะและคณาจารยประจํา เพื่อแนะนําคณะกรรมการตรวจประเมิน แจงวัตถุประสงค
การตรวจประเมิน และรับฟงการสรุปผลการดําเนินงานของคณะ
(2) สัมภาษณผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ เชน คณบดี ผูอํานวยการ
ประธานบริหารหลักสูตร ผูแทนอาจารยประจําหลักสูตร นักศึกษา ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พรอมสัมภาษณผูปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของตัวบงชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ใหบริการนักศึกษา หองสมุด หองเรียน และการดําเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปขอมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดําเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบดวย
(1) เสนอผลการประเมินดวยวาจา แกผูบริหาร คณาจารย และผูที่เกี่ยวของ เปด
โอกาสใหคณะไดชี้แจง ทําความเขาใจรวมกัน เปนอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผูป ระเมิน ไดมีการประชุมทบทวนรางรายงานผลการประเมิ น
และประสานกับผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองหรือทักทวง
หลังจากนั้นคณะกรรมการผูประเมินทําการปรับปรุงแกไข และจัดทําเอกสารเสนอผลการประเมินเปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษร เสนอไปยั ง คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ
เพื่อดําเนินการตอไป
2) การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
2.1) ขอมูลสวนที่เปนรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากตนฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณผูเกี่ยวของ และศึกษาสังเกตสถานการณจริง
2.2) ขอมูลสว นที่เปน ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลที่เปนผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคําอธิบายของคูมือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนําเสนอผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ และ(3)การเสนอผลการประเมินดวยวาจาตอ
ที่ประชุมของบุคลากรของหนวยรับตรวจเพื่อการใหยืนยันความถูกตองของขอมูล
ทั้งนี้เกณฑการตัดสินผล เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

8

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง ประวัติความเปนมาโดยยอ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 หมู 20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ประวัติความเปนมา
สมเด็ จ พระราชป ตุจฉาเจ า ฟ าวไลยอลงกรณ กรมหลวงเพชรบุรีร าชสิริน ธร ทรงมีพระเมตตาตอ
การศึ กษา ของกลุ ส ตรี ไทย จึ งประทานอาคารพรอมที่ดิน ประมาณ 4 ไร ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้ง
โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 ปจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยยายนักเรียนฝกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลาย
(ม.7-8) มาจากโรงเรี ย นเบญจมราชาลั ย อาจารยใหญคนแรก คือ อาจารยนิ ล รัตน บรรณสิท ธิ์ว รสาสน
โรงเรียนใชชื่อยอวา พ เปนสัญลักษณ และสีเขียว เปนสีประจําโรงเรียน เนื่องจากเปนสีประจําวันประสูติของ
พระองค
สถานศึกษาแหงนี้ไดปฏิบัติภารกิจดานการศึกษาทั้งแผนกฝกหัดครู และแผนกสามัญดวยดี ตลอดมา
และไดพัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพและคํานําหนาชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้
1 ตุลาคม 2513 เปนวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ พ.ศ. 2515 ขยายงานการฝกหัดครูมาอยู ณ
ที่ตั้งปจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 13180 มีพื้นที่ 294 ไร 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้อาจารยอวยพร เปลงวานิช ผูอํานวยการวิทยาลัย
ครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณในขณะนั้น ไดดําเนินการติดตอประสานงานลวงหนากับผูวาราชการจังหวัด ปทุมธานี
(นายประสิทธิ์ อุไรรัตน) จึงไดที่ดินทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยแปลงนี้มาเปนที่ตั้งของสถาบันในปจจุบัน
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 เปดสอนสาขาวิชาชีพอื่นดวยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
14 กุมภาพันธ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แกวิทยาลัยครูทั่วประเทศ เปนเหตุใหเปลี่ยนชื่อเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
วิทยา ลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เปนผลใหสถาบันราช
ภัฏทั่วประเทศเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางแทจริง
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6 มีน าคม 2538 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หัว ภู มิพ ลอดุ ล ยเดชฯ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล า ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาลที่ 9 เปนตราสัญลักษณ
ประจํ าสถาบัน ราชภัฎ นับ เปนพระมหากรุณาธิคุณลน เกลาลน กระหมอมหาที่สุดมิได แก สถาบัน ราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
15 กุ มภาพันธ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางพวงมาลา
พระอนุสาวรียฯ และทรงเปดอาคารฝกประสบการณวิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจาฟาวไลยอลงกรณ"
ปการศึกษา 2542 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ป และ 4 ป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปการศึกษา 2543 เปดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน
15 กุ ม ภาพั น ธ 2544 สมเด็ จ พระเจ า พี่น างเธอ เจา ฟ ากั ล ยาณิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิว าสราช
นครินทร เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรียฯ ทรงเปดอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร และหอง
ประชุมราชนครินทร ภายในอาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร
21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหเปลี่ยนชื่อเปน "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ"
10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ทรง
ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และไดประกาศในพระราชกิจจา
นุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน พุ ท ธศั ก ราช 2547 ยังผลให ส ถาบัน ราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี"
ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2547 เปดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) โดยสํานักงานสภา
สถาบันราชภัฏพัฒนาขึ้นมาจากหลักสูตร 4 ป เพื่อใหไดครูดี ครูเกง มีความประพฤติและมีศรัทธาในอาชีพครู
มีทุนการศึกษาใหใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
รวมทั้งหมด 37 ทุน และเปดสอนโดยไมมีทุนอีก 2 โปรแกรมวิชาคือ โปรแกรมวิชาภาษาไทย และโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา
พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 เปดหลักสูตรครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป)
ใน 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และสังคม
ศึกษา
พ.ศ. 2550 เป ด หลั ก สู ต รครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5 ป ) ใน
4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จนถึงปการศึกษา
2555
พ.ศ. 2556 เป ด หลั ก สู ต รครู ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานระดั บ ปริ ญ ญาตรี (หลั ก สู ต ร 5 ป ) ใน
5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป และเคมีวิทยาศาสตรทั่วไป
พ.ศ. 2557 ถึ ง ป พ.ศ. 2560 เป ดหลักสู ตรครูการศึก ษาขั้น พื้ น ฐานระดับ ปริญ ญาตรี (หลัก สูต ร
5ป) ใน 9 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ชีววิทยา-วิทยาศาสตรทั่วไป
เคมี-วิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
และ ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิช า คือ สาขาวิช าการบริหารการศึกษา และสาขาวิช า
หลักสูตรและการสอน
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ปรัชญา
“คุณธรรมเดน เนนวิชาการ สานทองถิ่นพัฒนา กาวหนาเทคโนโลยี”
วิสัยทัศน
“คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบันผลิตและ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนาทองถิ่น
พันธกิจ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ มีภารกิจหลักสําคัญคือเปน
สถาบันผลิตครูและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เปนองคกรแหงการเรียนรู วิจัย และพัฒนาองค
ความรู และนวัตกรรมทางการศึกษา ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
1.3 อัตลักษณ และ เอกลักษณ
เอกลักษณ
เปนสถาบันที่นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ
แตงกายดี มีความเปนครู รูพัฒนา จิตอาสาทองถิ่น
1.4 โครงสรางองคกร และโครงสรางการบริหาร
โครงสรางองคกร
คณบดี

เลขานุการ
สํานักงานคณบดี

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝายวิชาการและวิจัย

รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ
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โครงสรางการบริหาร
คณะกรรมการประจําสวนราชการ

คณบดี
คณะครุศาสตร

รองคณบดี
ฝายบริหาร
และประกันคุณภาพ

ผูชวยคณบดี

รองคณบดี
ฝายกิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ

รองคณบดี
ฝายวิชาการและวิจัย

สํานักงานคณบดี

หนวยงานบริหารทั่วไป

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

หนวยงานพัฒนานักศึกษา

หนวยงานบริการการศึกษา

1. งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
2. งานบริการแนะแนวและให
คําปรึกษา
3. งานพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
4. งานสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
5. งานจัดหาทุนการศึกษา
6. งานสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

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

งานพัฒนาการเรียนการสอน
งานฝกประสบการณวิชาชีพ
งานใบประกอบวิชาชีพครู
งานบริการหองปฏิบัติการ
งานบริการวิชาการ
งานวิเทศสัมพันธ

หนวยงานศูนยศึกษาการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
1. งานฝกอบรม
2. งานบริการทองถิ่นและสังคม
3. งานวิจัยและพัฒนา
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1.5 รายชื่อผูบริหาร กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารคณะ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศิสิรสวสดิ์
3. อาจารยชยพล ใจสูงเนิน
4. อาจารยอรัญญา มุดและ
5. อาจารยศรัณยา ฤกษขํา
6. อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม
7. อาจารยตะวัน ไชยวรรณ
8. อาจารยณัฐวัตร สุดจินดา
9. ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา
10. อาจารย ดร.ประพรรธน พละชีวะ
11 อาจารยนันทิยา รักตประจิต
12. นางสาวสายพิน ทาทอง
คณะกรรมการบริหารคณะ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
2. อาจารยนันทิยา รักตประจิต
3. อาจารย ดร.ประพรรธน พละชีวะ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย วงศสิรสวัสดิ์
5. อาจารยณัฐวัตร สุดจินดา
6. อาจารยชยพล ใจสูงเนิน
7. อาจารย ดร.สุภัชฌาน ศรีเอี่ยม
8. อาจารยตะวัน ไชยวรรณ
9. อาจารยศรัณยา ฤกษขํา
10. อาจารยอรัญญา มุดและ
11. อาจารย ดร.กาญจนา เวชบรรพต
12. อาจารยพิมพลักษณ มูลโพธิ์
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี พรรณหาญ
14. อาจารยนิติกร ออนโยน
15. อาจารยศุภมัย พรหมแกว
16. อาจารยปวีณัย บุญปก
17. อาจารยยุภาพร นอกเมือง
18. อาจารยวิลินดา พงศธราธิก
19. อาจารย ดร.พิทักษ นิลนพคุณ
20. อาจารย ดร.ศักดา สถาพรวจนา
21. รองศาสตราจารย ดร.อรสา จรูญธรรม
22. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา โชติสุกานต
23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จุยทอง
24. อาจารย ดร.ปยะวรรณ ขุนทอง
25. ผูชวยศาสตราจารยพนิดา ชาตยาภา
26. นางสาวสายพิน ทาทอง

คณบดีคณะครุศาสตร
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพ
ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ
ผูชวยคณบดีฝายศิลปวัฒนธรรม
ผูชวยคณบดีฝายวิจัย
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยคณบดีวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝายวิชาการและงานวิจัย
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมกรรและผูชวยเลขานุการ
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน

ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต
ปริญญาโท

วันที่ สกอ.
ลงนามรับทราบ
หลักสูตร
4 ก.พ. 57
20 ส.ค. 56
18 เม.ย. 56
29 พ.ค. 57

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

2556
2557
2557
2557

10 ม.ค. 56
6 ก.พ. 57
6 มี.ค. 57
6 ก.พ. 57

13 มิ.ย. 56
24 ก.พ. 58
24 ก.พ. 58
5 ก.พ. 58

ครุศาสตรบัณฑิต

2557

6 ก.พ. 57

24 ก.พ. 58

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู
ครุศาสตรมหา
บัณฑิต
ครุศาสตรมหา
บัณฑิต
ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

2557

6 มี.ค. 57

1 ธ.ค. 57

2556

7 ก.พ. 56

28 มิ.ย. 56

2556

7 มี.ค. 56

20 มิ.ย. 56

2556

7 ก.พ. 56

28 มิ.ย. 56

2556

7 มี.ค. 56

คุณวุฒิ

ปที่ปรับปรุง
ลาสุด

1. ภาษาอังกฤษ
2. คณิตศาสตร
3. เคมี-วิทยาศาสตรทั่วไป
4. ชีววิทยา-วิทยาศาสตร
ทั่วไป
5. การศึกษาปฐมวัย
6. ภาษาไทย
7. ภาษาจีน
8. คณิตศาสตร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9. วิทยาศาสตร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู
11. การบริหารการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

12. หลักสูตรและการสอน
ปริญญาเอก

2556
2556
2556
2556

วันที่สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตร
10 ม.ค. 56
6 ก.ย. 55
6 ก.ย. 55
6 ก.ย. 55

ชื่อหลักสูตร

ระดับปริญญา

13. การบริหารการศึกษา
14. หลักสูตรและการสอน

1.7 จํานวนนักศึกษา
ปการศึกษา
ปริญญาตรี
2560
1,881

ป.บัณฑิต
255

1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ขาราชการ (วิชาการ)
พนักงานมหาวิทยาลัย
(วิชาการ)
รวม

ปริญญาโท
118

64.50

ปริญญาเอก
64

วุฒิการศึกษา

จํานวน ต่ํากวา
ป.ตรี ป.โท
ป.ตรี
8
1
56.50
34
-

-

35

20 มิ.ย.
56

รวม
2,318 คน

ตําแหนงทางวิชาการ
ป.เอก อาจารย ผศ.

รศ.

ศ.

7
22.50

1
44

6
10

1
2.50

-

29.50

45

16

3.50

-
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จํานวนบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ขาราชการ (สนับสนุน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน)
พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราว
รวม

วุฒิการศึกษา

จํานวน ต่ํากวา
ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ป.ตรี
1
1
7
5
2
1
1
8
6
2
17
6
8
3
-

1.9 ขอมูลพื้นฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณ
จํานวนเงิน
งบประมาณแผนดิน
1,334,799 บาท
งบประมาณรายได
6,474,700 บาท
รวมทั้งสิ้น
7,809,499 บาท
อาคารสถานที่
ชื่ออาคาร
อาคารเรียน 6
อาคารเรียน 7
อาคารกิจกรรมนักศึกษาชั้นเดียว
โรงจอดยานพาหนะ

ปทกี่ อสราง (พ.ศ.)
2518
2518
2551
-
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1.10 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
1. ควรสงเสริมและผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพใน
1. มีการสงเสริมดานฐานขอมูลรายชื่อวารที่อยูใน
ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
ฐานขอมูลทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ผานทาง
เว็บไซตของมหาวิทยาลัยและเว็บไซตของคณะ
2.มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนโปรแกรมให
สามารถคนหาฐานขอมูลงานวิจัยในตางประเทศได
ทําใหสามารถศึกษา คนควาและอางอิงในการทํา
วิจัยได
2. สรางแรงจูงใจและผลักดันใหคณาจารยสง
1. มหาวิทยาลัยมีประกาศการใหคาสมนาคุณผูที่
ผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติ
เผยแพรผลงานทางวิชาการในฐานขอมูลตาง ๆ
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจผูที่ผลิตผลงานทาง
วิชาการ
3. การพัฒนาระบบกลไกการจัดการความรูให
1. มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู ผานการ
ชัดเจน และครบถวน โดยเฉพาะการจัดการความรู ประชุมสาขาในแตละสาขา ซึ่งจัดขึ้นเปนประจํา
ทุกเดือน โดยใหจัดทําเปนวาระการประชุม เรื่อง
ดานการวิจัย
การจัดการความรูจากการไปรวมฟงสัมมนา
ภายนอก เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันใน
สาขาวิชา ทั้งในดานการวิจัย การจัดการเรียนการ
สอน และอื่น ๆ
4. พัฒนาระบบกลไกและแนวทางการจัดการ
1. มีการพัฒนาระบบการจัดการความรูดานการ
ความรูดานการวิจัยใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการ
วิจัยจากคณาจารยสูนักศึกษาในการสราง
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการคนหาแนวปฏิบัติที่ดีของ ผลงานวิจัย และสามารถไปนําเสนอผลงานวิจัย
การวิจัย ของคณาจารยและเชื่อมโยงสูการสราง
โดยมีนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาเปนผูนําเสนอ
ผลงานวิชาการ
รวมกัน นับวาเปนการสรางแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ทําวิจัยระหวางอาจารยและนักศึกษา
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บทที่ 2
ผลการประเมินรายองคประกอบตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้
1.1

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
คณะครุศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2560
ทั้งหมด จํานวน 14 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดั บหลั กสู ต รทุ กหลั กสู ต รตามเกณฑ มาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได ดังนี้
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
7) หลักสู ตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช า
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทวั่ ไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
(ป.บัณฑิต)
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยรวม

คะแนนการประเมิน
3.37
3.63
3.63
4.01
3.36
3.08
3.39
3.59
3.36
3.54
3.50
3.14
0
0
2.97

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: คาเฉลี่ย 3.51
ผลการประเมิน :
คาเฉลี่ย 2.97

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน :
คาเฉลี่ย 2.97

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 2.97 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 2.97 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจากที่
ระบุใน SAR)
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ตัวบงชี้
1.2

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ขอคนพบ
คณะครุศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาตอ)
จํานวน 64.50 คน มีอาจารยประจําที่มีคุณวุ ฒิปริญญาเอกจํานวน
29.50 คน
วิธีการคํานวณ :
คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
29.50
X 100 = รอยละ 45.74
64.50
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน
45,74
X5
= 5.00 คะแนน
40
ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพืน้ ฐาน

จํานวน

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาตอ)

64.50

จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก

29.50

รอยละของอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

45.74

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: รอยละ 30
ผลการประเมิน :
รอยละ 45.74

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน :
รอยละ 45.74

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจากที่
ระบุใน SAR)
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ตัวบงชี้
1.3

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ขอคนพบ

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: รอยละ 42.15
ผลการประเมิน
: รอยละ 30.23

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: รอยละ 30.23

คณะครุศาสตร มีอาจารยประจําทั้งหมด (รวมที่ลาศึกษาตอ) จํานวน
64.5. คน มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 19.50
คน
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
ตนเอง
กรรมการ
วิธีการคํานวณ :
: 2.52 คะแนน
: 2.52 คะแนน
คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
การบรรลุเปาหมาย
การบรรลุเปาหมาย
19.50
X 100 = รอยละ 30.23
 บรรลุ
 บรรลุ
64.50
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจากที่
30.23
ระบุใน SAR)
X5
= 2.52 คะแนน
60
ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพืน้ ฐาน
อาจารยประจําทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ

จํานวน
64.50

อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย

45

อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผศ.

16

อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรศ.

3.50

อาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนง ศ.

-
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ตัวบงชี้
1.4

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ขอคนพบ
ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพืน้ ฐาน

จํานวน

1.จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES)
ตอจํานวนอาจารยประจํา

929.31

2.จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด (รวมทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)

64.50

3.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2)

14.4130
=15.59

4.สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน

30

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: รอยละ 10
ผลการประเมิน
: รอยละ -51.97

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: รอยละ -51.97

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจาก
ที่ระบุใน SAR)
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ตัวบงชี้
1.5

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
 1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและการใชชีวิตแก
นักศึกษาในคณะ
 2. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหลงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษาแกนักศึกษา
 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการการจัดบริการ
ในขอ 1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 5. มี นํ า ผลการประเมิ น จากข อ 4 มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการ
ใหบริการและการใหขอมูลเพื่อ สงใหผลการประเมินสูงขึ้นหรื อ
เปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
 6. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแก
ศิษยเกา

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
: 6 ขอ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 6 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจาก
ที่ระบุใน SAR)
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ตัวบงชี้
1.6

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังนี้
 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทําแผนและการจัด
กิจกรรม
 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมที่
สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน
 3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
 4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งตอไป
 5. ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
: 6 ขอ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 6 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจาก
ที่ระบุใน SAR)
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้
2.1

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ผลประเมินตนเอง
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
(SAR)
ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งาน คาเปาหมาย
สรางสรรค
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังนี้
: 6 ขอ

 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบตั ิงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย
หรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคาํ ปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย
หรืองานสรางสรรค
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิ จั ย หรื อ การผลิ ต งานสร า งสรรค เช น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ
- กิจรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจยั หรืองานสรางสรรค เชน การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมี
ศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ(visiting
professor)
 3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสราง
ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจตลอดจนยกย อ งอาจารย แ ละนั ก วิ จั ย ที่ มี
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน
 6. ระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบ
ที่กําหนด

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 6 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจาก
ที่ระบุใน SAR)
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ตัวบงชี้
2.2

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: คาเฉลี่ย 5.00
ขอคนพบ คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ผลการประเมิน
จากภายใน จํานวน 1,183,000 บาท ภายนอก จํานวน 120,000 : คาเฉลี่ย 4.17
บาท รวมทั้งหมด จํานวน 1,303,300 บาท มีอาจารยประจํา
คะแนนการประเมิน
ทั้งหมด (ไมนับรวมผูศึกษาตอ) จํานวน 62.50 คน
ตนเอง
: 4.17 คะแนน
ขอมูลพืน้ ฐาน
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบัน

1,183,000

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1,183,000

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน

120,000

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)

120,000
62.50

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

62.50

4.จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

2

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: คาเฉลี่ย 4.17
คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 4.17 คะแนน
การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจาก
ที่ระบุใน SAR)
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ตัวบงชี้
2.3

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ขอคนพบ
คณะครุศาสตร มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน
52 เรื่อง โดยเปน ผลงานค าน้ําหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 20
เรื่อง คาน้ําหนัก 0.40 จํานวน 3 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.60 จํานวน
14 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.80 จํานวน 9 เรื่อง และ คาน้ําหนัก 1.00
จํานวน 6 เรื่อง ผลรวมคาถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารยประจําเทากับ 26.80
ขอมูลพืน้ ฐาน
ขอมูลพื้นฐาน
1. จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ)

จํานวน
62.50

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

62.50

2.จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ

2

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2)

20

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

20

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันทีอ่ อกประกาศ (0.4)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: คาเฉลี่ย 5.00
ผลการประเมิน
: คาเฉลี่ย 5.00

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: คาเฉลี่ย 5.00

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจาก
ที่ระบุใน SAR)
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ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ขอมูลพื้นฐาน

จํานวน

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตั ร (0.4)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.6)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

14

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทไี่ มอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัตแิ ละจัดทํา
เปนประกาศใหทราบเปนการทัว่ ไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1(0.8)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9

บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณทตี่ ีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.0)
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

ผลงานไดรับการจดสิทธิบตั ร
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ขอมูลพืน้ ฐาน

จํานวน

ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ ดรบั การประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให
ดําเนินการ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการ
จดทะเบียน
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมไดนํามา
ขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ขอมูลพืน้ ฐาน

จํานวน

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ
- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

-

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

-

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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ตัวบงชี้

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
สรุป
คาน้ําหนัก
(1)

จํานวน (ชิ้น)
(2)

ผลงานทางวิชาการ
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
ผลงานสรางสรรค
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
รวม

ผลรวมถวงน้ําหนัก
(1) x (2)

20
3
14
9
6

4.00
1.20
8.40
7.20
6.00

52

26.80

ผลประเมินตนเอง
(SAR)

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้
3.1

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
การบริการวิชาการแกสังคม

ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปที่สอดคลองกับ
ความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพื่อใหเกิดผลตอ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
 3. มีโครงการบริการวิชาการแกสงั คมในขอ 1 อยางนอยตอง
มีโครงการที่บริการแบบใหเปลา
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจํา
คณะเพื่อพิจารณา
 5. นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม
 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
: 6 ขอ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 6 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจาก
ที่ระบุใน SAR)

30
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้
4.1

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังนี้

ผลประเมินตนเอง
ผลการประเมิน
(SAR)
คณะกรรมการ
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
ผลการประเมิน
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : 6 ขอ
: 6 ขอ
 2. จั ด ทํ า แผนด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมทั้ง
คะแนนการประเมิน
คะแนนการประเมิน
จัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน
ตนเอง
กรรมการ
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุง
: 5.00 คะแนน
: 5.00 คะแนน
ศิลปะและวัฒนธรรม
 4. ประเมิน ความสําเร็จ ตามตั วบงชี้ที่ วัดความสําเร็จตาม
การบรรลุเปาหมาย
การบรรลุเปาหมาย
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 บรรลุ
 บรรลุ
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุ
 ไมบรรลุ
 ไมบรรลุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบาํ รุงศิลปะและ หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจาก
วัฒนธรรมตอสาธารณชน
ที่ระบุใน SAR)
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องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้
5.1

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ผลประเมินตนเอง
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
(SAR)
การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ คาเปาหมาย
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
: 7 ขอ
ผลการประเมิน
ขอคนพบ ดําเนินการได 7 ขอ ดังนี้
: 7 ขอ

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของ
คณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย
ของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวย
ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนา
นักศึ กษา อาจารย บุค ลากร การจั ดการเรีย นการสอน อยา ง
ต อ เนื่ อ ง เพื่ อ วิ เ คราะห ค วามคุ ม ค า ของการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แขงขัน
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการ
วิ เ คราะห แ ละระบุ ป จ จั ย เสี่ ย งที่ เ กิ ด จากป จ จั ย ภายนอก หรื อ
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10
ประการที่อธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน
 5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต
และดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน
ลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ สายสนับสนุน
 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ
ของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปน
ส วนหนึ่ งของการบริ หารงานคณะตามปกติ ที่ ประกอบด วย การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 7 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 5.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 5.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจาก
ที่ระบุใน SAR)
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ตัวบงชี้
5.2

รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพิ่มเติม และนํามาใช
ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี้
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ขอคนพบ ดําเนินการได 5 ขอ ดังนี้
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไป
ตามระบบที่กําหนดในข อ 1 และรายงานผลการติ ดตามให
กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจําคณะ
เพื่อพิจารณา
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจํา
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง
 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่
1 การกํากับมาตรฐาน

ผลประเมินตนเอง
(SAR)
คาเปาหมาย
: 6 ขอ
ผลการประเมิน
: 5 ขอ

ผลการประเมิน
คณะกรรมการ
ผลการประเมิน
: 5 ขอ

คะแนนการประเมิน
ตนเอง
: 4.00 คะแนน

คะแนนการประเมิน
กรรมการ
: 4.00 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
 บรรลุ
 ไมบรรลุ

หมายเหตุ : (ระบุเหตุผลของการประเมินทีต่ างจาก
ที่ระบุใน SAR)
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บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
คณะครุศาสตร
2.1 ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการ
คาเฉลี่ย
บริหารจัดการหลักสูตร
3.51
โดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย
รอยละ
ประจําคณะที่มคี ุณวุฒิ
30
ปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารย
รอยละ
ประจําคณะทีด่ ํารงตําแหนง
42.15
ทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวน
รอยละ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
≥10
ตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการ
6 ขอ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
6 ขอ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ตัวตั้ง
ตัวหาร
41.60
14

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

=

2.97 คะแนน

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

ไมบรรลุ

2.97 คะแนน

29.50
64.50

X100 =

รอยละ
45.73

บรรลุ

5.00 คะแนน

19.50
64.50

X100 =

รอยละ
30.32

ไมบรรลุ

2.52 คะแนน

-15.59
30

X100 =

รอยละ
-51.97

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ขอ (ขอ 1 - 6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

6 ขอ (ขอ 1 - 6)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

เฉลี่ยรวม
4.25 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนา
6 ขอ
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน สังคมฯ
งานวิจัยงานสรางสรรค
22,550
วิทยฯ
54,140
วิทยฯ
สุขภาพ
45,100
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงาน
สังคม
วิชาการของอาจารยประจํา 18.40%
และนักวิจัย
วิทยฯ
27.60%
วิทยสุขภาพ
27.60%

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

6 ขอ (ขอ 1 - 6)

20,852.80บาท/
คน

1,303,300
62.50

27.80
64.50

X

10
=
0

รอยละ
43.10

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

บรรลุ

5.00 คะแนน

ไมบรรลุ

4.17 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

เฉลี่ยรวม
4.72 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการ
6 ขอ
วิชาการแกสังคม

6 ขอ (ขอ 1 - 6)

บรรลุ

เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
6 ขอ
6 ขอ (ขอ 1 - 6)
และวัฒนธรรม
ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม
5.00 คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้

เปาหมาย

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหาร
7 ขอ
ของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและอัตลักษณ
ของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับ
6 ขอ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลการประเมิน
ตนเอง
(คะแนน)

7 ขอ (ขอ 1 - 7)

บรรลุ

5.00 คะแนน

5 ขอ (ขอ 1 - 5)

ไมบรรลุ

4.00 คะนน

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

เฉลี่ยรวม
4.50 คะแนน
4.51 คะแนน
ระดับ ดีมาก

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้ องคประกอบที่ 1 – 5

ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องคประกอบ

ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 2 วิจัย
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
รวม
ผลการประเมิน

คะแนนประเมินเฉลี่ย
I

P

O

6
3
1
1

4.17
5.00
-

5.00
4.17
5.00
5.00

2.97
5.00
-

2
13

4.17
ดีมาก

4.50
4.86
ดีมาก

3.99
ดี

คะแนน
เฉลี่ย
4.25
4.72
5.00
5.00

ผลการประเมิน

4.50
4.51

ระดับดี
ระดับดีมาก

ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

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

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเดน
1. การพัฒนาทักษะและเพิม่ พูนความรูอยางตอเนื่องใหกับ
ศิษยเกา และนักศึกษาปจจุปน
2. กิจกรรมที่จัดใหกับนักศึกษามีความครอบคลุม ตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สอดคลองกับมาตรฐานผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
3. คณะครุศาสตรมีความพรอมในกระบวนการการใหขอมูล
ขาวสาร ในเรื่องการใหบริการแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีชองทางที่หลากหลายในการใหบริการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ.
2. การปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามรอบเวลา
3. ควรเพิ่มแหลงสืบคนขอมูลความรู จากการจัดโครงการ/
กิจกรรม ตาง ๆ ใหศิษยเกาและศิษยปจจุบัน เพื่อใหเกิด
ความสะดวกในการศึกษาหาความรู และสืบคนขอมูล
4. ควรปรับจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มคี วามซ้ําซอน
รวมเขาดวยกัน เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะควรมีการกํากับมาตรฐานหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. โดยเฉพาะการจัดอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามรอบเวลา
2. คณะควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยไดไปพัฒนา
ตนเอง ในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของอาจารย
3. คณะครุศาสตร ควรสงเสริมใหคณาจารยไดผลิตผลงานทาง
วิชาการ ที่มีคุณภาพเขาตามเกณฑการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ ของ สกอ.
4. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาในป 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนการรับนักศึกษาในภาพรวมทุกหลักสูตร พบวา ยังไมเปนไป
ตามแผนการรับนักศึกษา ดังนั้นคณะควรมีนโยบายและทําการ
วิเคราะหทุกหลักสูตร เพื่อรวมกันวางแผนเชิงรุกในการ
ประชาสัมพันธ และการรับนักศึกษาใหเปนไปตามแผน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

องคประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเดน
มีผลงานวิจยั จํานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. คณะครุศาสตร ควรหรือเครือขายกับหนวยงานภายนอก
เพื่อการวิจัย เพื่อหาทุนวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น และใหจดั ทํา
แผนการวิจัยมุงการสรางเครือขายและทุนวิจัย
2. ควรมีการตรวจสอบผลงานตีพมิ พ เพื่อไมใหมีความซ้ําซอน
ในการเผยแพรผลงานเดียวกันในหลายๆ แหลง
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเดน
1. มีเครือขายครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน ที่
เขมแข็ง ที่สามารถพัฒนาการใหบริการวิชาการ และการ
ประชาสัมพันธโครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการไดอยาง
ทั่วถึงและรวดเร็ว
2. มี บุ ค ลากรอาจารย ที่ มี ค วามรู ความชํ า นาญ และมี
ประสบการณ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ได รั บ การยอมรั บ จากทั้ ง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. มี ฐ านข อ มู ล (Database) สถานศึ ก ษาต า งๆ ที่ เ ข า ถึ ง
ขอมูลไดงายสะดวกและมีประสิทธิภาพ
4. มีการสรางเครือขายกับสถานศึกษาตางๆ เพื่อเปนแหลง
งานของนักศึกษา และประชาสัมพันธการบริการวิชาการ
แบบมีรายไดเพื่อสรางรายไดใหมหาวิทยาลัย
5. มีการบริการวิชาการที่ตอบโจทยความตองการ ของครู
และโรงเรียน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
จุดที่ควรพัฒนา
อาจารย และบุคลากรอีกหลายท านเปนผู มีความรู ความ
เชี่ ย วชาญ แต ข าดประสบการณ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ กรรม
ภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สรางเครือขายครู บุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียน ใหมี
ความเขมแข็งและยั่ง ยืนมากขึ้น เพื่อใหเ กิดการพัฒ นาดานการ
ใหบริการวิชาการอยางตอเนื่อง
2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรอาจารย ไดรับการอบรม
เพิ่มพูนทักษะความรูและประสบการณ ที่จะสามารถพัฒนาใหมี
ความเชี่ยวชาญในการดําเนินกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและไดรับ
การยอมรับเพิ่มมากขึ้น
3. พัฒนาฐานขอมูลใหเปนระบบ (Database System) ที่มีความ
เสถี ย ร และสามารถใช ง านแบบออนไลน ร ว มกั น กั บ หน ว ยงาน
ภายในและภายนอก
4. สรางเครือขายกับสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งและเกิดการ
พัฒนาอยางตอเนื่องอันนําไปสูความยั่งยืนในการบริการวิชาการ
5. ดําเนินงานบริการวิชาการตามความตองการของครูและ
โรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหดําเนิน
กิจกรรมรวมกับหนวยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการเพิม่ พูนทักษะความรูและประสบการณ
อันจะนํามาสูการพัฒนาตนเอง หลักสูตร และกิจกรรมการบริการ
วิชาการที่สามารถบูรณาการเพื่อนํามาใชประโยชนในดานการ
จัดการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารยใหเพิ่มมากขึ้น
2. ควรมีการดําเนินงานบริการวิชาการภายนอก ใหกับองคกร
เอกชน โดยไมขดั กับการใชงบประมาณ และระเบียบการเบิกจาย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มเครือขายครูและโรงเรียน
ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเดน
การวางแผนมีกระบวนการ และกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หลายดาน ผูเขารวม
กิจกรรมมีทางเลือกในการเขารวมกิจกรรม ตามความสนใจ
และความถนัดของตนเอง
จุดที่ควรพัฒนา
ผูท ี่มีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ไมคอยเล็งเห็น
ถึงความสําคัญ ในการจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมมาก
เทาที่ควร

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
ควรกระตุนและมีสิ่งจูงใจการเขารวมโครงการ/กิจกรรมตางๆ ที่จัด
ขึ้น

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเดน
1. มีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการทํางานของหลักสูตร
ครบถวน ทุกองคประกอบ สงผลใหมีหลักสูตร จํานวน 5
หลักสูตร มีคะแนนสูงกวา 3.50
2. การจัดการความรู มีระบบและผลการดําเนินงานชัดเจน
ทําใหคณาจารย จํานวน 3 คน เกิดผลงานจากการจัดการ
ความรู
3. การทํางานของผูบริหาร เปนไปในลักษณะ สอดคลองกัน
เกื้อกูลกัน
4. บุคลากรสายสนับสนุน มีระบบการประชุม เพื่อจัดระบบ
การทํางาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานบริการ
อาจารยไดมากขึ้น
5. มีการนําขอมูลการทํางานในเรือ่ งตางๆ มาพัฒนางาน
มากขึ้น ทั้งขอมูลตนทุนตอหนวย ขอมูลการบริหารความ
เสี่ยง ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และ
ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพประจําป
จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรนําหลักการและแนวทางการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ
(Community of Practice : COP) มาใชในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร
2. ควรนําขอมูลตนทุนตอหนวยในระดับบัณฑิตศึกษามาพิจารณา
เพื่อชวยเหลือและหาแนวทางสนับสนุนในการปรับปรุงงาน
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย .........................................
ประจําปการศึกษา 25...
- กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย .......................................................
ประจําปการศึกษา 25.....
- ภาพประกอบ

