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คํานํา 
 
 คณะผูประเมินไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2561 ข้ึน เพ่ือสรุปผลการประเมินท่ีคณะกรรมการประเมินตามสภาพจริงในชวงปการศึกษา 2561 
ระหวางวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 และไดคนพบ การวิเคราะหรายงานการประเมิน
ตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี และผูมีสวนไดสวนเก่ียวของ การศึกษา
รองรอยหลักฐาน เอกสารตาง และการเยี่ยมชมคณะครุศาสตร ท้ังนี้คณะผูประเมินไดใชมุมมองโดยปรับการ
ประเมินใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริง คํานึงถึงภารกิจหลักในการทําหนาท่ี สนับสนุนการเรียนการสอน 
นโยบายการบริหารงาน ปรัชญา วิสัยทัศนและวัตถุประสงคเฉพาะของคณะครุศาสตรใหมากและเปน
ประโยชนท่ีสุด 
 
 คณะผูประเมินไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากคณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา ตลอดจนบุคลากร
ตางๆ ท่ีเก่ียวของในการใหขอมูลเพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานจริงของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ทําใหการตรวจประเมินเปนไปดวยความเรียบรอย แบบกัลยาณมิตร 
คณะผูประเมินขอขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ 
  
 คณะผูประเมินหวังวาผลการประเมิน ตลอดจนขอสังเกต และขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดใหไวระหวาง
การตรวจประเมิน และในรายงานฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนและมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของคณะครุศาสตรใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน และคงสามารถสะทอนสภาพจริงท่ีผูบริหารคณะจะ
นําไปใชประโยชนในดานการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลตอไป 
 
 
 
      ลงชื่อ............................................................. 
                                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน ศรีโสภา) 
                                                      ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
                                                                             ประจําปการศึกษา 2561 
                                                                             วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 
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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-วิทยาศาสตร
ท่ัวไป 

พ.ศ. 2557 ถึงป พ.ศ. 2561 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
หลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  
องคประกอบ จํานวนตัวบงช้ี คะแนนประเมินเฉล่ีย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 6 4.35 ระดับคุณภาพด ี

องคประกอบท่ี 2  3 4.91 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  1 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  1 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  2 4.50 ระดับคุณภาพด ี

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 13 4.60 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
2.  ผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีครบวงจรโดยมีการประเมินท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และ  
    ผลผลิต/ผลลัพธ 
 จากการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร  พบวา ปจจัยนําเขา มีคะแนนเทากับ                
4.36 คะแนน ระดับคุณภาพดี   กระบวนการ มีคะแนนเทากับ 4.86  คะแนน ระดับคุณภาพดีมาก และ
ผลผลิต/ผลลัพธ มีคะแนนเทากับ 4.22 คะแนน  ระดับคุณภาพดี 
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        รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 

 

 
 ......................................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.โยธิน ศรีโสภา) 

 

 

 

 

  

......................................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล) 

 ......................................................... 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนกิษ ศิริโวหาร) 

 

 

 

  

......................................................... 

(นางสาวสายพิน ทาทอง) 

 ......................................................... 

(นางสมฤดี คัชมาตย) 

 

 

  

 ......................................................... 

(นางสาวสุดชีวา พูลเกษม) 
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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 

6 มีนาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชตราพระราชลัญจกรประจําพระองค รัชกาลท่ี 9  เปนตราสัญลักษณ
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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. 2561 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 

           “วชิาการเดน เนนคุณธรรม นําทองถ่ินพัฒนา กาวหนาดานเทคโนโลยี” 
 
วิสัยทัศน 

       “คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยตนแบบแหงการผลิตครู พัฒนาศักยภาพมนุษย โดยยึดหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
         1. ยกระดับการผลิตครูและพัฒนาศักยภาพมนุษย โดยกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงผลิตภาพ 
(Productive Learning) สรางเครือขายความรวมมือตามรูปแบบประชารัฐเพ่ือพัฒนาทองถ่ินโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         2. สงเสริมงานวิจัยและงานสรางสรรคและเสริมสรางความเขมแข็งเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และพัฒนา
องคกรแหงการเรียนรูโดยสรางชุมชนอุดมปญญา 
         3. ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ 
และถายทอด เผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพ่ือขยายผลการปฏิบัติไปสูประชาชนในทองถ่ิน
อยางเปนรูปธรรม 
         4. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม รณรงค สรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรมและการเรียนรูตางวัฒนธรรม 
อนุรักษฟนฟูและเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม 
         5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศมีธรรมาภิบาลเพ่ือเปนตนแบบของการพัฒนาคณะครุ
ศาสตรอยางยั่งยืน   

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1.5 รายช่ือผูบริหาร กรรมการบริหาร    
     รายช่ือผูบริหาร 

      1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล  คณบดีคณะครุศาสตร 
      2.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา   รองคณบดีฝายบริหารและประกันคุณภาพ 
      3.  อาจารย ดร.ประพรรธน  พละชีวะ    รองคณบดีฝายวิชาการและงานวิจัย 
      4.  อาจารยนันทิยา  รักตประจิต    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 
      5.  นางสาวสายพิน  ทาทอง     หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร 
 
 
 

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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     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.พิทักษ  นิลนพคุณ   กรรมการ 
        12.  อาจารย ดร.ศักดา  สถาพรวจนา   กรรมการ 
        13.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธี  พรรณหาญ  กรรมการ 
        14.  อาจารย ดร.วราภรณ  วราธิพร   กรรมการ 
        15.  อาจารย ดร.กาญจนา  เวชบรรพต  กรรมการ 

        16.  อาจารย ดร.นิติกร  ออนโยน   กรรมการ 
        17.  อาจารยพิมพลักษณ  มูลโพธิ์   กรรมการ 
        18.  อาจารยศุภมัย  พรหมแกว   กรรมการ 
          19.  อาจารยมณฑา  วิริยางกูร     กรรมการ 

        20.  อาจารยวิลินดา  พงศธราธิก   กรรมการ 
        21.  อาจารยยุภาพร  นอกเมือง   กรรมการ    
        22.  รองศาสตราจารย ดร.อรสา  จรูญธรรม  กรรมการ 
        23.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต กรรมการ 
        24.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  จุยทอง  กรรมการ 
        25.  อาจารย ดร.ปยะวรรณ  ขุนทอง   กรรมการ 
        26.  ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา  กรรมการและเลขานุการ 
        27.  นางสาวสายพิน  ทาทอง   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        28.  นางสมฤดี  คัชมาตย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        29.  นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
        30.  นางสาวกนกภรณ  สุธัมรส   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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1.6 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ระดับปริญญา ชื่อหลักสูตร คุณวุฒิ 
ปท่ีปรับปรุง

ลาสุด 

วันท่ีสภา
มหาวิทยาลัย

อนุมัติหลักสูตร 

วันท่ี สกอ.  
ลงนามรับทราบ

หลักสูตร 

หลักสูตรที
ครบวงรอบ
ปรับปรุง 

ปริญญาตรี 1. ภาษาอังกฤษ ครุศาสตรบัณฑิต 2556 10 ม.ค. 56 4 ก.พ. 57 2561 
2. คณิตศาสตร ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 20 ส.ค. 56 2561 
3. เคมี-วิทยาศาสตรท่ัวไป ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 18 เม.ย. 56 2561 
4. ชีววิทยา-วิทยาศาสตร
ท่ัวไป 

ครุศาสตรบัณฑิต 2556 6 ก.ย. 55 29 พ.ค. 57 2561 

5. การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตรบัณฑิต 2556 10 ม.ค. 56 13 มิ.ย. 56 2561 
6. ภาษาไทย ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 24 ก.พ. 58 2562 
7. ภาษาจีน ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 มี.ค. 57 24 ก.พ. 58 2562 
8. คณิตศาสตร  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ครุศาสตรบัณฑิต 2557 6 ก.พ. 57 5 ก.พ. 58 2562 

9. วิทยาศาสตร  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

ครุศาสตรบัณฑติ 2557 6 ก.พ. 57 24 ก.พ. 58 2562 

ป.บัณฑิต 10. ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู 

2557 6 มี.ค. 57 1 ธ.ค. 57 2562 

ปริญญาโท 11. การบริหารการศึกษา ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

2556 7 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56 2561 

12. หลักสูตรและการสอน ครุศาสตรมหา
บัณฑิต 

2556 7 มี.ค. 56 20 มิ.ย. 56 2561 

ปริญญาเอก 13. การบริหารการศึกษา ครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

2556 7 ก.พ. 56 28 มิ.ย. 56 2561 

14. หลักสูตรและการสอน ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 

2556 7 มี.ค. 56 20 มิ.ย. 56 2561 

  
1.7 จํานวนนักศึกษา  ปการศึกษา 2561 จํานวน 2,183 คน  

ปการศึกษา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
2561 1,711  269 132 71 2,183 

 
1.8 จํานวนอาจารยและบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จํานวน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ 

ต่ํากวา  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก อาจารย ผศ. รศ. ศ. 

ขาราชการ (วิชาการ) 7 - - 1 6 1 5 1 - 
พนกังานมหาวิทยาลัย 
(วิชาการ) 

55 - - 30 25 41 13 2 - 

รวม 62 - - 31 31 42 17 3 - 
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    จํานวนบุคลากร   

ประเภทบุคลากร จํานวน 
วุฒิการศึกษา 

ต่ํากวา  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

ขาราชการ (สนับสนุน) 1 - - 1 - 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สนับสนุน) 5 - 3 2 - 
พนักงานราชการ 1 - 1 - - 
ลูกจางประจํา 1 1 - - - 
ลูกจางชั่วคราว 7 7 - - - 

รวม 15 8 4 3 - 
 
 
1.9 ขอมูลพ้ืนฐานโดยยอเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานท่ี 

งบประมาณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จํานวนเงิน 
งบประมาณแผนดิน 8,501,928 บาท 

งบประมาณรายได 3,832,100 บาท 

รวมท้ังส้ิน 12,334,028 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. การกํากับมาตรฐานหลักสูตร ใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของ สกอ.  
2. การปรับปรุงหลักสูตร ใหเปนไปตามรอบเวลา 
3. ควรเพ่ิมแหลงสืบคนขอมูลความรู จากการจัด
โครงการ/กิจกรรม ตาง ๆ ใหศิษยเกาและศิษย
ปจจุบัน เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการศึกษาหา
ความรู และสืบคนขอมูล 
4. ควรปรับจํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความ
ซํ้าซอนรวมเขาดวยกัน เพ่ือกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
5. อาจารย และบุคลากรอีกหลายทานเปนผู มี
ความรูความเชี่ยวชาญ แตขาดประสบการณในการ
ดําเนินกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย 
6. ผูท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม ไม
คอยเล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการจัดกิจกรรมและ
เขารวมกิจกรรมมากเทาท่ีควร 

1. การดําเนินการประเมินหลักสูตรตามแผนใน
เดือนกรกฎาคม  
2. ป.บัณฑิต / เคมี / ชีวะ / คณิตศาสตร 
3. โครงการศิษยเกา ตามคําสั่งแตงตั้งเลขท่ี 
140/2562 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2562 
 
 
4. การยุบรวมโครงการและกิจกรรม ในป
การศึกษา 2561 
 
5. โครงการอานออกเขียนได และโครงการเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
6. ผูมีสวนรวมรับผิดชอบโครงการในฝายงานของ
คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2561 
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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 2561 

ท้ังหมด จํานวน 14 หลักสูตร และไดประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานท่ี สกอ.
กําหนด โดยมีผลการประเมินรายหลักสูตรสรุปได ดังน้ี  

 
ชื่อหลักสตูร/สาขาวชิา คะแนนการประเมิน 

ระดับปริญญาตรี 
1)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 

3.53 คะแนน 

2)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

3.57 คะแนน 

3)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

3.71 คะแนน 

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาไทย 

4.04 คะแนน 

5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน 

3.42 คะแนน 

6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเคมแีละวิทยาศาสตรทั่วไป 

3.30 คะแนน 

7) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป 

3.26 คะแนน 

8) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

3.40 คะแนน 

9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทัว่ไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

3.20 คะแนน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  
(ป.บัณฑิต) 

3.61 คะแนน 

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3.54 คะแนน 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

3.56 คะแนน 

4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

2.70 คะแนน 

5. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

3.23 คะแนน 

คะแนนเฉล่ียรวม 3.43 คะแนน 
  
   

คาเปาหมาย 
:  คาเฉลี่ย 3.51  
ผลการประเมิน : คาเฉลี่ย 
3.43 

ผลการประเมิน :  
คาเฉลี่ย 3.43 

คะแนนการประเมินตนเอง  
: 3.43 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 : 3.43 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ขอคนพบ  
 
 คณะครุศาสตร มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) 
จํานวน 62 คน  มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 31 คน   
วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

31 
X 100 = รอยละ 50 

62 
  
เปรียบเทียบรอยละ 40 เทากับ 5 คะแนน 

50 
X 5 =  5 คะแนน 

40 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) 62 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 31 

รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 30 
ผลการประเมิน :  
รอยละ 50 

ผลการประเมิน :  
รอยละ 50 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:   5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใช

ประกอบการพิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 
ขอคนพบ  
 
คณะครุศาสตร มีอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท่ีลาศึกษาตอ) จํานวน  
62 คน  มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 20 คน   

วิธีการคํานวณ  :  
คารอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

20 
X 100 = รอยละ 32.26 

62 
  
เปรียบเทียบรอยละ 60 เทากับ 5 คะแนน 

32.26 
X 5 = 2.69 คะแนน 

60 

 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

อาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาตอ 

62 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตาํแหนงอาจารย 42 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตาํแหนงผศ. 17 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตาํแหนงรศ. 3 

อาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตาํแหนง ศ. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 52.15 
ผลการประเมิน 
 : รอยละ 32.26 

ผลการประเมิน 
 : รอยละ 32.26 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  2.69 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 : 2.69 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
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 

946.96 

2.จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (รวมท้ังท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ)  

62 

3.สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (1) ÷ (2) 

15.27-
30 

=14.73 

4.สัดสวนจาํนวนนักศึกษาเตม็เวลาตอจํานวน
อาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน  

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: นอยกวารอยละ 10 
ผลการประเมิน 
 : รอยละ -49.25 

ผลการประเมิน 
: รอยละ -49.09 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 :  5.00 คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
  บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
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 กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร 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 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
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 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอดังน้ี 
 
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช
ประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็น
ตอไปน้ี                                                                                                                                                    
- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือ
ศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ     
 - กิจรรมวิชาการท่ีสงเสรมิงานวิจยัหรืองานสรางสรรค เชน การจดั
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารย
อาคันตุกะหรือศาสตราจารยรบัเชิญ(visiting professor)  
 3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรอื
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
 5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญ
และกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคดีเดน 
 6. ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  5.00  คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 :  5.00  คะแนน     

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 
ขอคนพบ  
คณะไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายใน 
จํานวน 929,571 บาท ภายนอก จํานวน 470,000 บาท รวมท้ังหมด 
จํานวน 1,399,571 บาท มีอาจารยประจําท้ังหมด (ไมนับรวมผูศึกษา
ตอ) จํานวน 59 คน  
 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบัน 

929,571 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 929,571 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน 

470,000 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 470,000 

3. จํานวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง  
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

59 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 59 

4. จํานวนอาจารยประจาํที่ลาศึกษาตอ 3 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 22,550 บาท/คน 

ผลการประเมิน  
: 23,721.54 บาท/คน 

ผลการประเมิน 
: 23,721.54 บาท/คน 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  4.74 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
: 4.74 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
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
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมินคณะกรรมการ 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนกัวิจัย 
 
ขอคนพบ 
  
คณะครุศาสตร มีผลงานวิชาการของอาจารยประจํา จํานวน     72 
เรื่อง โดยเปนผลงานคานํ้าหนัก 0.20 จํานวน จํานวน 37 เรื่อง คา
นํ้าหนัก 0.40 จํานวน 4 เรื่อง คานํ้าหนัก 0.60 จํานวน 15 เรื่อง คา
นํ้าหนัก 0.80 จํานวน 12 เรื่อง และ คานํ้าหนัก 1.00 จํานวน 4 เรื่อง 
ผลรวมคาถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําเทากับ 
31.60 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

1. จํานวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง  
(ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 

59 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 59 

2.จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ 3 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.2) 

37 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 37 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณที่ตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 

ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (0.4) 

4 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4 

 

 

คาเปาหมาย 
: รอยละ 18.40 

ผลการประเมิน  
: รอยละ 51.49 

ผลการประเมิน 
 : รอยละ 50.97  

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบตัร (0.4) - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 (0.6) 

15 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 15 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการ
เผยแพรผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจดัทําเปนประกาศใหทราบเปนการ
ทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันที่ออกประกาศ (ซ่ึงไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน
วารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1(0.8) 

12 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 

บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณทีต่ีพิมพใน
วารสารวชิาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลระดบั
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาํหรบัการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
(1.0) 

 
2 

 
 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 

 ผลงานไดรับการจดสิทธิบตัร - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

ผลงานวิชาการรบัใชสังคมทีไ่ดรบัการประเมินผานเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 

ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
วาจางใหดําเนินการ 

2 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 2 

ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหม
และไดรับการจดทะเบียน 

- 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร - 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการ
ประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว 

- 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร - 

ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการ
พิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนง
ทางวิชาการ แตไมไดนํามาขอรับการประเมิน
ตําแหนงทางวิชาการ 

- 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร - 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส Online      

- 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
สถาบัน 

- 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความ
รวมมือระหวางประเทศ 

- 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับ
นานาชาติ 

- 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี - 

- กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ - 

- กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร - 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

 
สรุป 

คาน้ําหนัก 
(1) 

จํานวน (ชิ้น) 
(2) 

ผลรวมถวงน้ําหนัก 
(1) x (2) 

ผลงานทางวิชาการ 
0.20 37 7.40 
0.40 4 1.60 
0.60 15 9.00 
0.80 12 9.60 
1.00 4 4.00 

ผลงานสรางสรรค 
0.20 - - 

0.40 - - 

0.60 - - 

0.80 - - 

1.00 - - 

รวม 72 31.60 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม  
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความ
ตองการของสังคมและกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ  
 2. โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการ
ใชประโยชนจากการบริการวิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม  
 3. มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 อยางนอยตองมี
โครงการท่ีบริการแบบใหเปลา 
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอกรรมการประจําคณะเพ่ือ
พิจารณา  
 5. นําผลการประเมินตามขอ 4  มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ใหบริการวิชาการสังคม 
 6. คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 
ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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 องคป์ระกอบท่ี 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 6 ขอ ดังน้ี 
 
 1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัว
บง ช้ี วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนรวมท้ังจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
 3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม  
 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบง ช้ี ท่ีวัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตอสาธารณชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 6 ขอ 

ผลการประเมิน 
: 6 ขอ 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ  
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 7 ขอ ดังน้ี 
 
 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศนของคณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ  มหาวิทยาลัย 
รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ  และพัฒนา
ไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลา
เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอ
ผูบริหารระดับมหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวยตนทุน
ตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อยางตอเน่ือง เพ่ือ
วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 
 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการ
วิเคราะหและระบุปจจยัเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไม
สามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 
ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 
 5. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู 
อยางนอยครอบคลมุพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจยั 
จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ   สายสนับสนุน 
 7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ี
ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
: 7 ขอ 
ผลการประเมิน 
 : 7 ขอ 

ผลการประเมิน 
 : 7 ขอ 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 : 5.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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ตัวบงชี้ 
รองรอย/หลักฐาน/รายละเอียดเพ่ิมเติม และนํามาใชประกอบการ

พิจารณาตัดสินผลการประเมินแตละตัวบงชี ้
ผลประเมินตนเอง 

(SAR) 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
ขอคนพบ ดําเนินการได 5 ขอ ดังน้ี 
 
 1. มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคณุภาพ
หลักสตูรใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตาม
ระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผลการติดตามใหกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสตูรใหเกิดผลตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 4. มีการประเมินคณุภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร 
และรายงานผลการประเมินใหกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะ
มาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
 6.มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 
การกํากับมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คาเปาหมาย 
:  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 :  6 ขอ 

ผลการประเมิน 
 :  5 ขอ 

คะแนนการประเมินตนเอง  
:  5.00 คะแนน     

คะแนนการประเมินกรรมการ 
 : 4.00 คะแนน   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
   ไมบรรลุ   

การบรรลุเปาหมาย 
   บรรล ุ
  ไมบรรลุ   

หมายเหตุ : (ระบุเหตผุลของการประเมินท่ีตางจากท่ีระบุใน 
SAR) 
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บทที่ 3 
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะครุศาสตร 

2.1 ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คาเฉลี่ย 
3.51 

 
48.06 = 

3.43 
คะแนน 

ไมบรรล ุ 3.43 คะแนน 

14 
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารย
ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

รอยละ 
30 

 
31 X100 = 50 % 

บรรลุ 5.00 คะแนน 

62 
ตัวบงชี้ที่  1.3 อาจารย
ประจําคณะที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
42.15 

 
20 X100 = 32.26 % 

ไมบรรล ุ 2.69 คะแนน 

62 
ตัวบงชี้ที่  1.4 จํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ 
<10 

 
-14.73 X100 = -49.09% 

บรรลุ 5.00 คะแนน 

30 
ตัวบงชี้ที่  1.5 การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

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

ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

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

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 
เฉลี่ยรวม  

4.35 คะแนน 
องคประกอบที่ 2 วิจัย 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

6 ขอ 

 
6 ขอ (ขอ 1 – ขอ 6) 

 
บรรลุ 

 
5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงิน
สนับสนนุงานวิจัยงาน
สรางสรรค 

สังคมฯ 
22,550  
 

1,399,571 
 

23,721.54 
บาท/คน 

บรรลุ 
 

 

4.74 คะแนน 
59 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงาน
วิชาการของอาจารย
ประจําและนักวิจัย 

สังคม
18.40% 
 

 
31.60 X 100 = 50.97% 

 
บรรลุ 

 
5.00 คะแนน 

62 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 2 วิจัย 
เฉลี่ยรวม 

4.91 คะแนน 
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ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

ผลการประเมิน 
ตนเอง 

(คะแนน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน) ตัวหาร 
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการ
วิชาการแกสังคม 

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

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและ
กลไกการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

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

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยรวม 

5.00 คะแนน 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบงชี้ที ่5.1 การบริหาร
ของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบนัและอัต
ลักษณของคณะ 

7 ขอ 7 ขอ (ขอ 1 – ขอ 7) บรรลุ 5.00 คะแนน 

ตัวบงชี้ที ่5.2 ระบบกํากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ขอ 5 ขอ (ขอ 1 – ขอ 4 และขอ 6)  ไมบรรล ุ 4.00 คะแนน 

ผลการประเมินรายองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
เฉลี่ยรวม 

4.50 คะแนน 
สรุปคะแนนรวม 4.60 
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ตาราง 2 วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องคประกอบ ตัวบงชี ้
คะแนนประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 4.23 5.00 3.43 4.35 ระดับคุณภาพด ี
องคประกอบที่ 2 วิจัย 3 4.74 5.00 5.00 4.91 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 3 บริการวิชาการ 1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 2 - 4.50 - 4.50 ระดับคุณภาพด ี
รวม 13 4.36 4.86 4.22 4.60 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

ผลการประเมิน  ดี 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 

 

 

2.3 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดน โอกาสในการพัฒนา จุดออนและขอเสนอแนะ 

จุดเดน 

1. ผลงานวิจัยของอาจารยมีคุณภาพ สามารถตีพิมพในฐานขอมูลนานาชาติ scopus จํานวน 4 เรื่อง 
2. การพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตรไดเนนใหมีสวนรวมกับบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ทบทวนการประเมินตามตัวชี้วัดแผน และโครงการ ใหชัดเจน 
2. การตั้งเปาหมาย ไมควรต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด 
3. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําคณะยังไมเปนไปตามเปาหมายท่ีคณะกําหนด 
 
ขอเสนอแนะ  
ควรมีการนําเสนอแผนและผลการดําเนินงานของคณะ เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ  
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ภาคผนวก 
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คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ศูนยจัดการศึกษา 
และระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ ประจําปการศึกษา 2561 
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กําหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 
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ภาพประกอบ 
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