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คํานํา 

 การบริหารงานของคณะครุศาสตร์  ในปีการศึกษา  2557  ได้ดําเนินการตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  และพันธกิจของคณะครุศาสตร์  ได้แก่  การผลิตบัณฑิต  การพัฒนา
งานวิจัย  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม  และการผลติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับที่  13  (Self  Assessment  Report  13)  ปีการศึกษา  2557 
(1  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 – 31  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558)  คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์  ดังน้ี 
 1.  เพ่ือให้คณาจารย์และผู้สนใจได้ทราบขอ้มูลรายละเอียดการทํางานในรอบปีการศึกษา  2557  ของ
คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอย่างชัดเจน  จึงอาจถือได้ว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับ
น้ีเป็นรายงานประจําปีของคณะครุศาสตร ์
 2.  เพ่ือประเมนิผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบ  ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีจุดบกพร่องใดที่ควรแก้ไข
และควรส่งเสริมเรื่องใดให้ดีย่ิงขึ้น 
 คณะครุศาสตร ์ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ช่วยปฏิบัติภารกิจของคณะฯ  ด้วยความต้ังใจ  เสียสละ
และร่วมมือกันด้วยดีเสมอมาโดยตลอด  จนทําให้คณะครุศาสตร์มีการพัฒนาเป็นลําดับสิ่งเหล่าน้ีจะเป็นปัจจัย
เก้ือหนุนที่ก่อให้เกิดความสําเร็จในการพัฒนาตนเองและองค์กร  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ควรดํารงให้อยู่คู่กับคณะ
ครุศาสตร์ต่อไป 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 
 
 ในปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ดําเนินการจัดการเรียน 
การสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  จํานวน  3  หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  และ  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี  จาํนวน  10  หลักสูตร  ได้แก่  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา  หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลกัสตูรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  และหลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาการประถมศึกษา  ปัจจุบันมีนักศกึษารวมทุกหลกัสูตรทั้งสิ้น  จาํนวน  4,231  คน  มีบุคลากรสาย
วิชาการ  (ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง)  จํานวน  81  คน  และมี
บุคลากรสายสนับสนุน  จํานวน  40  คน  (สังกัดสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์  12  คน  ศูนย์ส่งเสริมและ
บริการสุขภาพ  7  คน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  1  คน  และโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร  
20  คน) 
 จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา  2557  ตามองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  5  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งช้ี  ซึ่งดําเนินการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระหว่างวันที่  3 - 4  กันยายน  พ.ศ. 2558  โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวน  4  
ท่าน  คือ   
  1.  รองศาสตราจารย์  ดร.เทียมจนัทร์  พานิชย์ผลินไชย   ตําแหน่ง  ประธาน 
  2.  รองศาสตราจารย์  ดร.วัฒนา  พัดเกตุ     ตําแหน่ง  กรรมการ 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.รุจโรจน์  แก้วอุไร  ตําแหน่ง  กรรมการ 
  4.  ดร.ปรียานุช  พรหมภาสติ    ตําแหน่ง  กรรมการ 
  5.  นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักด์ิ    ตําแหน่ง  เลขานุการ 
  6.  นางสาวอมรา  ทองใส     ตําแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดย คณะครุศาสตร์  มผีลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนเฉลี่ย  3.34)  โดยมผีลการประเมนิ
จําแนกตามองค์ประกอบ  ดังน้ี 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน  (คะแนนเต็ม  5) 
ประเมินตนเอง ระดับคณุภาพ 

องค์ประกอบที่  1  การผลติบัณฑิต 2.29 ต้องปรับปรุง 
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 3.90 ดี 
องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 4.50 ดี 

รวม 3.34 พอใช ้
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ชื่อหน่วยงาน  ที่ต้ัง  และประวัติความเป็นมา 

คณะครุศาสตร ์ เดิมมีช่ือว่า  “คณะวิชาครุศาสตร์”  เป็นสว่นราชการหน่ึงของวิทยาลัยครูกําแพงเพชร  
ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช  2518  และมกีารแก้ไขเพ่ิมเติมปรับมาใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัย
ครู  (ฉบับที่  2)  พุทธศักราช  2527  ประกาศให้กรมการฝึกหัดครูโดยวิทยาลัยครูมีหน้าที่ในการจัดการศึกษา  
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  คณะวิชาครุศาสตร์จึงสามารถผลติครูในระดับปริญญาตรีได้  ในปี
พุทธศักราช  2528  ได้มีการประกาศแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจ
ของวิทยาลัยครูตามพระราชบัญญัติวิทยาลยัครู  จึงเปลี่ยนช่ือจากคณะวิชาครุศาสตร์  มาเป็นคณะครุศาสตร์  
ในปีพุทธศักราช  2535  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานนาม  “สถาบันราชภัฏ”  เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู  เริ่มใช้ในวันที่  
14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535  เป็นต้นมา  ครุศาสตร์จึงเป็นหน่วยงานหน่ึงของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร  
หลังจากน้ันในปีพุทธศักราช  2538  จึงมีการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรและ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ทําให้คณะครุศาสตร์สามารถจัดการเรียนการสอนสูงกว่าระดับปริญญาตรีและ
เปลี่ยนตําแหน่งผู้บริหารจาก  “หัวหน้าคณะ”  มาเป็นตําแหน่ง  “คณบดี”  ในขณะนั้น  คณะครุศาสตร์มี
ทั้งหมด  8  ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา  ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  ภาควิชาอนุบาลศึกษา  ภาควิชาการศึกษาพิเศษ  ภาควิชาหลักสูตรและ  
การสอน  ภาควิชาทดสอบและวิจัย  และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ  และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้     
2  ศูนย์  ได้แก่  ศูนย์คอมพิวเตอร์ศึกษา  และศูนย์เด็กปฐมวัย 
 ปีการศึกษา  2541  ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการจากภาควิชามาเป็นโปรแกรมวิชา  
เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม
นโยบายการประกันคุณภาพของสถาบันราชภัฏและเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ 
 ปีการศึกษา  2544  คณะครศุาสตร์มีการบริหารจัดการแบบโปรแกรมวิชา  3  โปรแกรมวิชา  ได้แก่  
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  และโปรแกรมวิชาพลศึกษา  และมีศูนย์เพ่ือ
เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้  ส่งเสริมนโยบายการฝึกหัดครูและประกันคุณภาพการศึกษา  4  ศูนย์  ได้แก่  
ศูนย์เด็กปฐมวัย  ศูนย์คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา  ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ  (โปรแกรมวิชาพลศึกษา
ดําเนินการร่วมกับสํานักกิจการนักศึกษา)  และศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
 ปีการศึกษา  2546  สาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และสังกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได้มีการย้ายมาสังกัด  ณ  คณะครุศาสตร ์ ได้แก่  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  
โปรแกรมวิชาภาษาไทย  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  และโปรแกรมวิชา
อุตสาหกรรมศลิป์  แต่ยังคงได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนวิชาเอกการพัฒนาวิชาชีพจาก
โปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ปีการศึกษา  2547  สาขาวิชาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีการย้ายมาสังกัดคณะ
ครุศาสตร์  ได้แก่  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  และคณะครุศาสตร์ยัง
ได้รับมอบหมายให้ผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขัน้พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี  (หลักสูตร  5  ปี)     
เป็นรุ่นแรกมีนักศึกษาในโครงการจํานวน  39  คน  ได้แก่  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชา
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คณิตศาสตร์  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  (ดนตรี)   นอกจากน้ัน  ในปี
การศึกษา  2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีการ
ปรับเปลี่ยนหน่วยงานภายในให้มีความเหมาะสม  คณะครุศาสตร์จึงจัดกลุ่มโปรแกรมวิชาเป็น  3  กลุม่  ดังน้ี  
ภาควิชาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเทคนิคการศึกษา  ประกอบด้วย  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย  โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษา  โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ  โปรแกรมวิชาพลศึกษา
และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา  ภาควิชาการศึกษาสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย  โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  โปรแกรมวิชาศิลปกรรม  (กลุม่ดนตรี)  
และโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  (กลุ่มทศันศิลป์)  และภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย  โปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  
 ปีการศึกษา  2548  คณะครศุาสตร์เริ่มจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและเปิดศูนย์
การศึกษาพิเศษเพ่ือรับดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปัญญาอ่อน  ซึ่งในระยะแรกมีเด็กพิเศษ  จํานวน 8 คน   
 ปีการศึกษา  2549  ศูนย์เด็กปฐมวัยได้เปลี่ยนช่ือเป็นโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร  และ
เปิดรับนักเรียนในระดับก่อนอนุบาลและอนุบาล  1  และได้ดําเนินการขอรับรองปริญญาที่ได้รับการรับรอง
จากคุรุสภา  ประกอบไปด้วย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรใหม ่ พ.ศ.2546)  จํานวน  8  หลักสูตร   
(สาขาวิชาภาษาไทย , สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ , สาขาวิชา
สังคมศึกษา , สาขาวิชาศิลปกรรม , สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย , สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)  และเปิดทําการ
เรียนการสอนจํานวน  5  สาขาวิชา  (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ , สาขาวิชาศิลปกรรม , 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย , สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.
2549)  จํานวน  8  หลักสูตร  (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย , สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ , สาขาวิชาพลศึกษา , 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาสังคมศึกษา , สาขาวิชาดนตรีศึกษา ,  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  และหลกัสูตรใหม ่ 2  หลักสูตร  (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา , สาขาวิชาภาษาจีน)  และ
ในปีการศึกษา  2554  คณะครุศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตร  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554)  จํานวน  8  
หลักสูตร  (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย , สาขาวิชาสังคมศึกษา , สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาพลศึกษา , 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป , สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา , สาขาวิชาดนตรีศึกษา)  
และหลักสูตรใหม่  1  หลักสตูร  (สาขาวิชาภาษาไทย)  ทัง้น้ีนักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2551  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีมติรับรองคณุวุฒิ เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และกระทรวงวัฒนธรรม  ได้
กําหนดและรับรองอัตราเงินเดือน  8,700  บาท  ตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแนบท้าย 
 ปีการศึกษา  2552  คณะครศุาสตร์ได้ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มี
มาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากําหนด  ตามแผนปฏิบัติราชการไทยเข้มแข็ง  (แผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระยะยาวที่  
2)  โดยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครูให้ได้รับ
วุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต  ตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.2548  ซึ่งมีผู้เขา้ร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น  56  คน 
 ปีการศึกษา  2553  คณะครศุาสตร์ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์ใหมนํ่าร่อง  โดยมี
นักศึกษาที่มีความรู้  ความเช่ียวชาญทางวิชาการ  และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพครูได้รับทุนในปีการศึกษา  2552  
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จํานวน  4  โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย  นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา  จํานวน  2  คน  นักศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  จํานวน  1  คน  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวน  2  คน  และ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  จํานวน  2  คน   
 ปีการศึกษา  2554  คณะครศุาสตร์  มีนักศกึษาที่ได้รับการคัดเลือกข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่นํา
ร่อง  จํานวน  5  โปรแกรมวิชา  ประกอบด้วย  นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  จํานวน  7  คน  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา  จํานวน  3  คน  นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  22  คน  
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  จํานวน  6  คน  และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  จํานวน  
5  คน  รวมทั้งสิ้น  43  คน  และได้ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  ประกอบไปด้วย  หลักสูตรครศุาสตร
บัณฑิต  (หลกัสูตรปรบัปรุง  พ.ศ.  2554)  จํานวน  8  สาขาวิชา  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
รับทราบเมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2554  ได้แก่  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชา
ดนตรีศึกษา  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  หลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต  (หลักสตูรใหม่  พ.ศ.  2554)  
จํานวน  1  สาขาวิชา  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รับทราบเมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2554  
ได้แก่  สาขาวิชาภาษาไทย  นอกจากน้ี  ยังได้รับเลือกให้เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ  โดยความร่วมมือระหว่าง
สํานักงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (สคบศ.) , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  (สพฐ.)  และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  โดยมีผู้ผ่านการอบรมท้ังสิ้น  จํานวน  519  คน   
 ปีการศึกษา  2555  คณะครศุาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาจีน  (หลักสตูรปรับปรุง    พ.ศ. 2555)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร  เมื่อวันที่  26  เมษายน  พ.ศ. 2555  และหลักสูตรครศุาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555)  เมื่อวันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2556  และมีการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  ประจําปีการศึกษา  2555  เพ่ือ
เป็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ  ที่ยังไมม่ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา  นอกจากน้ี  ในปีการศึกษา  2555  น้ี  คณะครุศาสตร์มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คุณสมบัติของนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการฯน้ี ต้องกําลังศึกษา
อยู่ในช้ันปีที่  5  ปีการศึกษา  2555  ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจํานวน  14  คน  ดังน้ี  โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์  2  คน , โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  1  คน , โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  6  คน , 
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  4  คน  และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  1  คน  โดยเมื่อสําเร็จการศกึษาแล้ว  
นักศึกษาจะได้เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งครูผู้ช่วยในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ปีการศึกษา  2556  คณะครศุาสตร์  มีการดําเนินงานด้านการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรให้มคีวาม
ทันสมัย  และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  จํานวน  3  หลักสูตร  ดังน้ี  1)  หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)  และเปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา  2556  จํานวน  60  คน  2)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2556)  ซึ่งอยู่ในระหว่างการเปิดรบันักศึกษารุ่นแรก  ในปีการศึกษา  
2557  และ  3)  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชพีครู  (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)    
นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสูตร  ในปีการศึกษา  2556  คณะครุศาสตร์  ยังมีการลงนามความร่วมมือจาก
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หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ  ได้แก่  การทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
(MOU)  กับ  College Of Education, West VisayasState University, Philippines , บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ  กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  เขต  1 ในการจัดการศึกษาแก่
โรงเรียนสาธิต  (วัดพระบรมธาตุ) , บันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านวิชาการและ
งานวิจัยทางการศึกษาตามภารกิจขององค์กร  กับคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการเปิดโลกเรียนรู้เด็กและเยาวชน  
กับองค์การบริหารส่วนตําบลหัวถนน 
 ปีการศึกษา  2557  คณะครศุาสตร์  ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการในระดับ
โปรแกรมวิชา  จากเดิมในระดับปริญญาตรี  จะมีทั้งสิ้น  จํานวน  11  โปรแกรมวิชา  แต่เน่ืองจากเกิดความ
ซ้ําซ้อนในเรื่องการบริหารงาน  ในปีการศึกษา  2557  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา  จึงได้ย้ายไปสั่งกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แทน  เพ่ือให้การบริหารงานทั้ง  2  คณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น    
นอกจากน้ี  ยังมีการจัดต้ังศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูที่มีความเข้มแข็ง  ซึง่เป็นหน่วยงานภายในที่สําคญัที่จะทํา
หน้าที่ในการผลิต  พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  มีการจัดกิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ  ได้แก่  โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
เป็นชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ  โครงการพัฒนาผู้ประวิชาชีพทางการศึกษา  ฯลฯ    
 
1.2  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พนัธกิจ  เปา้ประสงค์คา่นิยมหลัก  คุณลักษณะบณัฑิต  และภารกิจหลัก 

ปรัชญา   
 คณะครุศาสตรม์ีความมุ่งมั่นในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ที่มมีาตรฐานแห่งวิชาชีพ  
มีอุดมการณ์ในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
  
 วิสัยทัศน ์
 คณะครุศาสตร ์ มีความเช่ียวชาญด้านการผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้  คณุธรรมและคณุภาพเป็นที่
ยอมรับในระดับท้องถิ่นพร้อมสู่สากล 
  
 พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม  ความรู้  และมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  สร้างงานวิจัย  องค์ความรู้  นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   
     ท้องถิ่นและสังคม 
 3.  ให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนโดยสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของถ่ิน 
 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภูมภิาคและของชาติ 
 5.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 6.  บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เป้าประสงค ์

 1.  บัณฑิตมศีกัยภาพทางวิชาการและวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  และมคีวามสามารถใน
      การใช้ภาษาต่างประเทศ 
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 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  บุคลากรมอีงค์ความรู้ด้านงานวิจัย  งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมทีช่่วยพัฒนาชุมชนและสังคม  
      และจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
  4.  สร้างความเข้มแข็งในการให้บริการวิชาการและการพัฒนาเครือข่ายให้มีความหลากหลาย 
 5.  ส่งเสริมใหบุ้คลากรและนักศึกษาเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเรียนรู ้  
     วัฒนธรรมอาเซียน 
 6.  การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและให้เป็นที่ยอมรับสู่สาธารณชน 

 
ค่านยิมหลัก  :  EDU 

 E  :  Ethic  คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 D  :  Doing  คือ  ปฏิบัติงานด้วยจิตสํานึกในหน้าที่รับผิดชอบ  และเต็มใจในการทํางานที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 U  :  Unity  คือ  มีความรัก  ความสามัคคเีป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและภักดีต่อองค์กร 
  
 คุณลักษณะบณัฑิตคณะครุศาสตร ์
 อ่อนน้อม    เสียสละ  ซื่อสตัย์  อดทน อุทิศตนให้กับงาน  รอบรู้วิชาการ  เช่ียวชาญวิชาชีพ 
  
 ภารกิจหลัก 
 1.  ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 2.  พัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัย 
 3.  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  
 อัตลักษณ์ของสถาบนั 
 “บัณฑิตมีจิตอาสา  สร้างสรรค์ปัญญา  พัฒนาท้องถิ่น” 
  
 จุดเนน้และจุดเด่นของคณะ 
 “ผลิต  พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา” 
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1.3  โครงสร้างการองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 

1.3.1  โครงสร้างองค์กร  (Organization  Chart) 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณบดี 

ประธานโปรแกรมวิชา หัวหน้าศูนย์ 
หัวหน้าสํานักงาน 

คณบดี รองคณบดี 

ศูนย์คอมพิวเตอร์ งานธุรการ การศึกษาปฐมวัย รองคณบดีฝ่าย 
บริหารและ
วางแผน 

ศูนย์ศึกษาการ 
พัฒนาครู 

พลศึกษา งานการเงิน 

ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 

อนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร 

งานพัสดุ รองคณบดีฝ่าย
วิจัย 

งานอาคาร
สถานท่ี 

สังคมศึกษา 

งานประชา 
สัมพันธ์ 

ศูนย์ส่งเสริมและ
บริการสุขภาพ 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

และ
ศิลปวัฒนธรรม 

คณิตศาสตร ์

วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และกิจการพิเศษ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ภาษาจีน 

ภาษาไทย 
รองคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ

และฝึก
ประสบการณ์

วิชาชีพ 

การประถมศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดี 
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1.3.2  โครงสร้างการบริหาร (Administration Chat) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ชัยรัตน์  บุมี 
คณบดีคณะครุศาสตร ์

คณะกรรมการประจําคณะ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

ผศ.ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 

รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
วางแผนและหัวหน้าสํานักงาน 
อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช 

-  งานบริหารจัดการ 
-  งานนโยบายและแผน 
-  สํานักงานคณบดี 

-  งานกิจกรรมนักศึกษา 
-  งานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
 

-  งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
 

ที่ปรึกษาคณบดี 
รศ.ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข 

รศ.ดร.สมชัย  วงษ์นายะ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กลํ่า 

รองคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 

รองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการ
และกิจการพิเศษ 

ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล 

-  งานวิชาการ 
-  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
-  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
-  โปรแกรมวิชาสังคมศกึษา 
-  โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ 
-  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร ์
-  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
-  โปรแกรมวิชาวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 
-  โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
-  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
-  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
 

-  งานประกันคณุภาพการศึกษา 
-  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 

-  งานบริการวิชาการ 
-  ศูนยศ์ึกษาการพฒันาคร ู
-  ศูนย์วิจัยและพฒันาการศึกษาพิเศษ 
-  ศูนยค์อมพิวเตอร ์
-  ศูนยส์่งเสริมและบริการสุขภาพ 
-  โรงเรยีนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 

ผู้ช่วยคณบดี 
อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 

อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิชย์ 
อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม 
อาจารย์ชลชลิตา  แตงนารา 
อาจารย์ไตรรงค์  เปล่ียนแสง 

อาจารย์เลเกีย  เขียวดี 
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1.3.3  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  (ปฏิบัติงานถึง  วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558) 
1.  ดร.ชัยรัตน์  บุม ี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
2.  อาจารย์อนุสิษฐ ์ พันธ์กล่ํา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3.  รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
4.  อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
5.  รศ.ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสขุ อาจารย์ประจําคณะ 
6.  ผศ.สุรชัย  โกศิยะกุล อาจารย์ประจําคณะ 
7.  ดร.ทีปพิพัฒน์  สันตะวัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.  ดร.พิทักษ ์ มหบุญพาชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9.  ดร.เสรมิวุฒิ  ศรีอําไพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1.3.4  คณะกรรมการบรหิารคณะครุศาสตร์ 

1.  ดร.ชัยรัตน์  บุม ี คณบดีคณะครุศาสตร์ 
2.  รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช รองคณบดีฝ่ายวิจัย  และประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
3.  ผศ.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
4.  อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนและหัวหน้าสํานักงานคณบดี  

ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร   
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 

5.  อาจารย์อนุสิษฐ ์ พันธ์กล่ํา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
6.  อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรพัย์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
7.  ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ 
8.  รศ.ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสขุ ที่ปรึกษาคณบดี  และหัวหน้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
9.  รศ.ดร.สมชัย  วงษ์นายะ ที่ปรึกษาคณบดี 
10.  อาจารย์ปาริชาต  เตชะ ผู้ช่วยคณบดี 
11.  อาจารย์สริิวรรณ  สิรวณิชย์ ผู้ช่วยคณบดี 
12.  อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม ผู้ช่วยคณบดี 
13.  อาจารย์ชลชลิตา  แตงนารา ผู้ช่วยคณบดี 
14.  อาจารย์ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง ผู้ช่วยคณบดี  และประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
15.  อาจารย์เลเกีย  เขียวดี ผู้ช่วยคณบดี 
16.  อาจารย์อรทัย  บุญเที่ยง ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
17.  อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
18.  รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
19.  ผศ.ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา   

และหัวหน้าศนูย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 
20.  อาจารย์ศรินญา  หวาจอ้ย ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
21.  อาจารย์สมหญิง  กัลป์เจริญศร ี ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
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22.  อาจารย์อมรา  ทองใส ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
23.  อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

 
1.4  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา  2557   

หลักสูตรและสาขาวิชา 

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

รวม 

ปร
ิญ
ญ
าเอ

ก 

ปร
ิญ
ญ
าโ

ท 

ปร
ิญ
ญ
าต

รี 

ปร
ะก

าศ
นีย

บัต
รบ

ัณ
ฑิต

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 

1 - - - 1 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

1 - - - 1 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

- 1 - - 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 

- - 1 - 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจนี 

- - 1 - 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

- - 1 - 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

- - 1 - 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 

- - 1 - 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

- - 1 - 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ* 

- - 1 - 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศกึษา* 

- - 1 - 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา 

- - 1 - 1 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

- - 1 - 1 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู 

- - - 1 1 

รวม 2 1 10 1 14 
หมายเหตุ  *  เป็นหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แม่สอดเฉพาะบางส่วน 
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1.5  จํานวนนกัศึกษา / จํานวน  FTES  ของหน่วยงาน 
 1.5.1  จํานวนนักศึกษาของหน่วยงาน  (จําแนกตามหลกัสูตรสาขาวิชา  และประเภทนักศึกษา) 

สาขาวิชา 
ประเภทนักศึกษา 

รวม ภาคปกติ 
53 54 55 56 57 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร
และการพัฒนา 

- - 26 26 17 69 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - - - 19 19 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - - 49 45 94 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 54 124 74 42 47 341 
  สาขาวิชาพลศึกษา 34 98 75 55 80 342 
  สาขาวิชาสังคมศึกษา* 123 224 88 84 84 603 
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ* 99 188 80 71 81 519 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 77 125 77 75 69 423 
  สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 75 143 41 37 45 341 
  สาขาวิชาภาษาจีน 14 30 37 23 41 145 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 89 97 67 68 78 399 
  สาขาวิชาภาษาไทย - 99 96 45 47 287 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา - - 88 87 89 264 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  วิชาชีพคร ู - - - - 180 180 

รวม 565 1128 749 662 922 4,026 
หมายเหตุ  *  เป็นหลักสูตรท่ีมีการจัดการศึกษานอกท่ีต้ัง  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  แม่สอดเฉพาะบางส่วน 
 
 1.5.2  จํานวน  FTES  ของหน่วยงาน  (จําแนกตามหลกัสูตรสาขาวิชา  ประเภทนักศึกษาและ
ระดับการศึกษา) 

สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ค่า FTES 

ปร
ิญ
ญ
าต

รี 
(ภ

าค
ปก

ติ)
 

ปร
ิญ
ญ
าต

รี 
(แ

ม่ส
อด

) 

ป.
บัณ

ฑิต
 

(ภ
าค

พิเ
ศษ

) 

ปร
ิญ
ญ
าโ

ท 
(ป

รับ
ค่า

) 

ปร
ิญ
ญ
าเอ

ก 
(ป

รับ
ค่า

) 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 6,156 - - - - 171.00 
สาขาวิชาจิตวทิยา 4,703 - - - - 130.64 
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 7,365 - - - - 204.58 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3,914 - - - - 108.72 
สาขาวิชาพลศึกษา 12,753 - - - - 354.25 
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สาขาวิชา 

ระดับการศึกษา 
รวม 

ค่า FTES 

ปร
ิญ
ญ
าต

รี 
(ภ

าค
ปก

ติ)
 

ปร
ิญ
ญ
าต

รี 
(แ

ม่ส
อด

) 

ป.
บัณ

ฑิต
 

(ภ
าค

พิเ
ศษ

) 

ปร
ิญ
ญ
าโ

ท 
(ป

รับ
ค่า

) 

ปร
ิญ
ญ
าเอ

ก 
(ป

รับ
ค่า

) 

สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 8,662 - - - - 240.61 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5,875 - - - - 163.19 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 11,236 - - - - 312.11 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5,065 - - - - 140.69 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15,860 - - - - 440.56 
สาขาวิชาภาษาจีน 3,671 - - - - 101.97 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5,672 - - - - 157.56 
สาขาวิชาภาษาไทย 9,015 - - - - 250.42 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 7,475 - - - - 207.64 

รวม 107,422 - - - - 2,983.94 
 
(1)  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  FTES  2,983.94  คน   
(2)  จํานวนอาจารย์ประจํา  (นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง)  81  คน 
(3)  จํานวน  FTES  ต่ออาจารย์ประจํา  - 
(4)  เกณฑ์มาตรฐานค่า  FTES  ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา   30 
(5)  การเทียบเกณฑ์มาตรฐาน  FTES  ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา  1.23 
 
1.6  จํานวนบคุลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนนุ 
 1.6.1  บุคลากรสายวิชาการ 

ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ประเภทบุคลากร 

หมาย
เหตุ 

1 นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข Ph.D  (Education) 
Sardar Patel University India 

รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

2 นายสมชัย  วงษ์นายะ ค.ด.  (การวัดและประเมินผล
การศึกษา)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

3 นายก่อเกียรติ  วิทยรัตน์ ค.ม.  (พลศึกษา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

4 นายธีระ  ภักดี M.Ed.  (Education) 
University of North Philippines 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

5 นายสุรชัย  โกศิยะกุล กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

6 นางเรขา  อรัญวงศ ์ ค.ด.  (หลักสูตรและการสอน) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

7 นางสาวสุณี  บุญพิทักษ์ ปร.ด.  (หลักสูตรการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  
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ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ประเภทบุคลากร 

หมาย
เหตุ 

8 ม.ล.ปัทมาวดี  สิงหจารุ ค.ม.  (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

9 นายทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ Ph.D. (Educational Psychology) 
University of Alberta, Canada 

รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

10 นายธวัช  วีระศิริวัฒน์ ค.ม.  (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

11 นางอรอนงค์  แจ่มผล ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและ 
การแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

12 นายธงชัย  ช่อพฤกษา M.Ed.  (Education) 
University of North Philippines 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

13 นายวชิระ  วิชชุวรนันท์ Ph.D  (Education) 
Sardar Patel University India 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

14 นางพัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ ค.ม. (การศึกษาปฐมวัย) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

15 นายบัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ ค.ด.  (อุดมศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

16 นางสาวยุภาดี  ปณะราช วท.ด.  (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์) มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

17 นางอังสุรีย์  พันธ์แก้ว ปร.ด.  (จิตวิทยาและการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  

18 นางสาวอรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์ กศ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ข้าราชการ  

19 นางสุมาลี  วิทยรัตน์ ค.ม.  (การบริหารการศึกษา) 
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร 

อาจารย์ ข้าราชการ  

20 นางสาวสุภาพร   
พงศ์ภิญโญโอภาส 

ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหาร 
และการพัฒนา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อาจารย์ ข้าราชการ  

21 นายชัยรัตน์  บุมี Ph.D  (Education) 
Sardar Patel University India 

อาจารย์ ข้าราชการ  

22 นายบุญล้อม  ด้วงวิเศษ กศ.ม.  (การศึกษาพิเศษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

23 นายอนุสิษฐ์  พันธ์กล่ํา ศศ.ม.  (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

24 นายชูวิทย์  ไชยเบ้า ศศ.ม.  (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

25 นางศรินญา  หวาจ้อย วท.ม.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

26 นางธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ กศ.ม.  (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาแขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)   
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
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ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ประเภทบุคลากร 

หมาย
เหตุ 

27 นางสาวชลชลิตา  แตงนารา ศศ.ม.  (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

28 นายยุทธนา  พันธ์มี กศ.ม.  (เทคโนโลยีและสื่อสารทางการ
ศึกษา  แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

29 นายเฉลิม  ทองจอน กศ.ม.  (เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา  แขนงคอมพิวเตอร์ศึกษา)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

30 นางสาววรพรรณ   
ขาวประทุม 

สส.ม.  (วิจัยทางสังคมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

31 นางสาวรัตติกาล   
โสภัคค์ศรีกุล 

ศศ.ม.  (ประวัติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

32 นางสาวปาริชาต  เตชะ ศษ.ม. (การประถมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

33 นางสาวอมรา  ทองใส ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

34 นายธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์ วท.ม.  (สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 
และกีฬา)   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษา
ต่อ 

เต็มเวลา 

35 นายนิติพันธ์  บุตรฉุย กศ.ม.  (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

36 นายทวิโรฒ  ศรีแก้ว กศ.ม.  (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

37 นางสาวอุไรวรรณ  ศรีไชยมูล ค.ม.  (คณิตศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

38 นายไตรรงค์  เปลี่ยนแสง วท.ม.  (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

39 นางสาวปราณี  เลิศแก้ว วท.ม.  (ชีวเคมี)   
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ลาศึกษา
ต่อ 

เต็มเวลา 

40 นางสาวสิริวรรณ  สิรวณิชย์ ศศ.ม.  (ประวัติศาสตร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

41 นางสาวสมหญิง   
กัลป์เจริญศรี 

M.Ed  (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
South China University 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

42 นายศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล วท.ม.  (ฟิสิกส์)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

43 นางสาวอรทัย  บุญเท่ียง ศษ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

44 นายวชิระ  พิมพ์ทอง วท.ม.  (จิตวิทยาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
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ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ประเภทบุคลากร 

หมาย
เหตุ 

45 นายเลเกีย  เขียวดี ศษ.ม  (การสอนสังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

46 นายวิวัฒน์  ทวีทรัพย์ วศ.ม.  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

47 นายภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล ปร.ด.  (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

48 นายพฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล ปร.ด.  (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

49 นายชยุต  วิจิตรสุนทร ปร.ด.  (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

50 นางสาวเบญจวรรณ  ชัยปลัด ศษ.ม.  (คณิตศาสตร์ศึกษา) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

51 นายนันทิพัฒน์  เพ็งแดง ศศ.ม.  (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

52 นางสาวกษมา  สุรเดชา อ.ม.  (ภาษาไทย)   
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

53 นางสาวชลธิชา  สว่างไตรภพ M.Ed.  (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
Soochow  University 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

54 นางสาวเทพกาญจนา   
เทพแก้ว 

M.Ed.  (Teaching Chinese to 
Speakers of Other Languages) 
Tianjin  Normal  University 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

55 นางสาวธิดารัตน์  พรหมมา วท.ม.  (ชีวเคมี)   
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

56 นางสาวจุฑาทิพย์  โอบอ้อม ศษ.ม.  (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

57 นายมนตรี  หลินภู กศ.ม. (จิตวิทยาการให้คําปรึกษาและ
การแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

58 นางสาวพิมพ์ชนก  เนยพลับ ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

59 นางสาวธารณา  สุวรรณเจริญ ศศ.ม.  (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

60 นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ ศศ.ม.  (ภาษาไทย)  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

61 นายถิรวิท  ไพรมหานิยม M.A.  (English) 
Pune University, India 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

62 นางสาวนันท์นภัส  ชิตนุรัตน์ M.A. (Linguistics and Applied 
linguistics) 
Tianjin  Normal  University 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  
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ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ประเภทบุคลากร 

หมาย
เหตุ 

63 นางสุกัญญา  ธรรมธีระศิษฐ์ ศศ.ม.  (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย  

64 นางดรุณี  ชัยมงคล 
 

กศ.ม.  (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

65 นายภูมิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม ศศ.ม.  (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

66 นายพงศธร  ศรีทับทิม วท.ม. (วิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย
และการกีฬา)   
มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

67 นางสาวศิริโสภา  แสนบุญเวช M.Sc.  (Communication) 
Bangalore  University,  India 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

68 นายกรกช  ขันธบุญ M.A.  (Multimedia) 
Swinburne  University  of  
Tecnology, Australia 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

69 นางสาวเพ็ญภรณ์   
เหลี่ยวเจริญวัฒน์ 

วท.ม.  (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 
และสารสนเทศ)   
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

70 นางสาวสรินญา  ตะอูบ กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

71 นายมานพ  ศรีเทียม ศศ.ม.  (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

72 นายศรวัส  ศิริ รป.ม.  (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

73 นางสาวฉัตรกุล  ธรรมสอน ศศ.ม.  (ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ) 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

74 นายปฐมพงษ์  เท่ียงเพชร วท.ม.  (เคมีอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

75 นางนงพงา  พิชยั ค.ม.  (บริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

76 นายวัลลภ  ทิพย์สุคนธ์ ค.บ.  (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

77 นายภัทรชัย  เพชรแกมทอง ศษ.บ.  (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

78 นางสาวยลดา  กระต่ายทอง วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

79 นายพลเทพ  มีไผ่ขอ วท.บ.  (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อาจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

80 นายถาวร  สารวิทย์ Ed.D.(Educational Administration)  
University  of  Toronto, Canada 

รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 
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ท่ี ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ประเภทบุคลากร 

หมาย
เหตุ 

81 นายสุวัฒน์  วรานุสาสน์ กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจํา 
ตามสัญญาจ้าง 

 

รวม 
ตรี โท เอก อ. ผศ. รศ. ศ.  
4 61 16 61 13 7 0  

คิดเป็นร้อยละ  4.94 75.31 19.75 75.31 16.05 8.64   
รวมทั้งหมด 81  

 
 1.6.2  สรปุจํานวนบคุลากรสายวิชาการ  จําแนกตามเพศ/ตําแหน่งทางวิชาการ/ประเภทบุคลากร 
และคุณวุฒิสูงสุด  ดังน้ี 

ประเภท จํานวน  (คน) ร้อยละ 
เพศ   
      ชาย 40 49.38 
      หญิง 41 50.62 
ตําแหน่งทางวิชาการ   
      รองศาสตราจารย์ 7 8.64 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 16.05 
      อาจารย์ 61 75.31 
ประเภทบุคลากร   
      ข้าราชการ 21 25.93 
      พนักงานมหาวิทยาลัย 42 51.85 
      อาจารย์ประจําตามสัญญาจ้าง 18 22.22 
วุฒิการศึกษา   
      ปริญญาเอก 16 19.75 
      ปริญญาโท 61 75.31 
      ปริญญาตรี 4 4.94 

รวมบุคลากรสายวิชาการ  ท้ังสิ้น 81 100 
  
 1.6.3  บุคลากรสายสนบัสนุน   (จําแนกตามตําแหน่ง  และหน่วยงานที่สังกัด) 

ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
1.  นางสาวมาริตา  ศรีแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
2.  นางสาวสุนีพร  วุฒิชุมภู นักวิชาการศึกษา สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
3.  นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
4.  นายศาสตราวุธ  กิมิพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ ์ สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
5.  นายพรหมธร  พูลสุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป   สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
6.  นางสาวระพีพร  พุ่มอ่ิม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 
7.  นางสาวกัลยารัตน์  มาลาศรี นักวิชาการศึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
8.  นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์อ่อน นักวิชาการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
9.  นางสาววาสนา  สุระพา นักวิชาการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
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ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
10.  นางสาวกรรณิกา  จันสายทอง นักวิชาการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
พนักงานราชการ 
1.  นายอานนท์  ปลื้มเนตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
ลูกจ้างชั่วคราว 
1.  นายไกรสร  สิงไฝแก้ว เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
2.  นายฉัตรชรินทร์  ฉิมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
3.  นางวาสนา  มณีสัย นักการภารโรง สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
4.  นางละเอียด  ช่วงสุวรรณ์ นักการภารโรง สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
5.  นายวิทยา  ภัยมณี นักการภารโรง สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
6.  นายสันติ  สงวนศรี พนักงานขับรถ สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
7.  นายเรวัฒ  วงค์ษา นักวิชาการกีฬา ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 
8.  นางมาลี  บ่อน้อย นักการภารโรง ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 
9.  นางโสภา  อินแนม นักการภารโรง ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 
10.  นายบุญเกื้อ  คงคะสี นักการภารโรง ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 
11.  นางสุนีย์  ใจฟู นักการภารโรง ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 
12.  นายภิเชต  ภู่แก้ว นักการภารโรง ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 
13.  นางสาวอริศรา  เทพาชมภู ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
14.  นางน้ําทิพย์  ใจแสน ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
15.  นางสาวกาญจนา  กาล้อม ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
16.  นางน้ําทิพย์  ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
17.  นางสาวศศมิาลิน  ทูมอย ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
18.  นางสาวฤทัยรัตน์  ม่วงอ่อน ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
19.  นางสาวศิริพร  วงษ์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
20.  นางสมหวัง  วิริขิตกุล ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
21.  นางสาวสุจนิต์  สงเชื้อ ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
22.  นางสาวโสภิญญา  สุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
23.  นางสาวภิญญดาพัชญ์  อ่อนย้ิม ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
24.  นางสาวทัดดาว  ปัญญาอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
25.  นางสาวบุญช่วย  จันทร์ฉาย เจ้าหน้าท่ีธุรการ โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
26.  นางสาวพัทธนันท์  ปรัชธันยพร นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
27.  นางสาวยลดา  กุลฉิม นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
28.  นางมะลิ  กุลฉิม นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
29.  นายแทน  คําประพันธ์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 

 
 1.6.4  สรปุจํานวนบคุลากรสายสนับสนุน  จําแนกตามเพศ  และประเภทบุคลากร ดังน้ี 

ประเภท จํานวน  (คน) 
เพศ  
      ชาย 11 
      หญิง 29 
ประเภทบุคลากร  
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      พนักงานมหาวิทยาลัย 10 
      พนักงานราชการ 1 
      ลูกจ้างชั่วคราว 29 

รวมบุคลากรสายสนับสนุน  ท้ังสิ้น 40 
 
1.6.5  จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา/บางเวลา  จําแนกตามเพศ  ระดับคุณวุฒิที่

ศึกษา  และประเภทการลาศึกษาต่อ  ดังน้ี 
ประเภท จํานวน  (คน) 

เพศ  
      ชาย 15 
      หญิง 8 
คุณวุฒิ  
      ปริญญาเอก 19 
      ปริญญาโท 4 
ประเภทของการลาศึกษาต่อ  
      เต็มเวลา 2 
      บางเวลา 21 

รวมอาจารย์ประจําท่ีลาศึกษาต่อ  ท้ังสิ้น 23 
 

1.7  งบประมาณ และอาคารสถานที ่   
1.7.1  งบประมาณ  (จําแนกตามหมวดรายจ่าย) 

ประเภทรายจ่าย จํานวน 
งบดําเนินงาน 4,489,859.98 
งบอุดหนุน 3,767,380.00 
ครุภัณฑ์ 2,006,639.17 
ท่ีดิน – สิ่งก่อสร้าง - 
อ่ืนๆ 1,486,013.86 

รวม 11,749,893.01 
 
1.7.2  อาคารสถานท่ี 

 1)  อาคาร  1  เป็นอาคารสูง  2  ช้ัน  แบ่งเป็นห้องต่างๆ  ดังน้ี   
 ช้ัน  1  ประกอบด้วย  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ , งานนโยบายและแผน , งานประกัน

คุณภาพการศึกษา , ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ , ห้องงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม , ศูนย์
คอมพิวเตอร์  ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  และห้องพักอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยา 

 ช้ัน  2  ห้องคณบดีคณะครุศาสตร์ , ห้องประชุมสักทอง , ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ , ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา , ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาจีน  
ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา  และห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา   
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  2)  อาคาร  2  เป็นอาคารสูง  3  ช้ัน  แบ่งเป็นห้องต่างๆ  ดังน้ี 
   ช้ัน  1  ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาไทย , ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษา , ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา , ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชา
การศึกษาปฐมวัย , ห้องประชุมคุรุร่มสัก  1  ห้องประชุมคุรุร่มสัก  2  และห้องเรียนคุรุร่มสัก  3 
   ช้ัน  2  ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ , ห้องเรียน  2204 , หอ้งมัลติมีเดีย , 
ห้องสตูดิโอ , ห้องเรียน  2208  และห้องเรียน  2209 
   ช้ัน  3  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  1 , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2 , ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  3 , ห้องเรียน  2301  และห้องเรียน  2309  
  3)  อาคารกีฬาในร่ม  (หลังเก่า)  ประกอบด้วย 
   ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา , หอ้งออกกําลังกาย  (Fitness) , ห้องเรียน  1 , 2 , 
3 , สนามกีฬาในร่ม , สนามเทนนิส , สนามตะกร้อ , สนามวอลเลย์บอล  และอาคารกีฬากลางแจ้ง 
  4)  อาคารกีฬาในร่ม  (หลังใหม่)  ประกอบด้วย 
   ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา , หอ้งเรียนขนาดใหญ่  3  ห้อง , ห้องเรียนขนาดเล็ก  
2  ห้อง , ห้องประชุม , ห้องอเนกประสงค์ , ห้องออกกําลังกาย  (Fitness) , สระว่ายนํ้า , สนามบาสเกตบอล  
สนามวอลเลย์บอล , สนามตะกร้อ  และสนามแบตมินตัน 
  5)  โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร   
 6)  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพเิศษ 
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1.8  ผลการพฒันาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการประเมินปีที่ผา่นมา 
 แผนการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครศุาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2556   
 รอบ  12  เดือน  (มิถุนายน  2557 – กรกฎาคม  2558) 
 ตามที่คณะครุศาสตร์ได้จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพตามข้อเสนอแนะในการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา  2556  
ระดับคณะ โดยสรุปผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา  2556  ระดับ
คณะ  ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมด 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการยังไม่เสร็จสิน้กิจกรรม 
(อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่ถึง

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินที่ดําเนินการ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม    10 10 - - ร้อยละของผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมนิที่ดําเนินการ  

เท่ากับ 
ร้อยละ  100 

องค์ประกอบที่  2  กรผลิตบัณฑิต 10 10 - - ร้อยละของผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมนิที่ดําเนินการ  

เท่ากับ 
ร้อยละ  100 

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3 3 - - ร้อยละของผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมนิที่ดําเนินการ  

เท่ากับ 
ร้อยละ  100 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  2 2 - - ร้อยละของผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมนิที่ดําเนินการ  

เท่ากับ 
ร้อยละ 100 

 
 
 
 



 

 

Page  :  21 

 
ข้อเสนอแนะ จํานวนโครงการ/กิจกรรม

ทั้งหมด 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

ดําเนินการยังไม่เสร็จสิน้กิจกรรม 
(อยู่ระหว่างดําเนินการ) 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่ถึง

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 

ร้อยละความสําเร็จในการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินที่ดําเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5   การบริการทางวิชาการแก่สงัคม  1 1 - - ร้อยละของผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมนิที่ดําเนินการ  

เท่ากับ 
ร้อยละ  100 

องค์ประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   2 2 - - ร้อยละของผลการดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมนิที่ดําเนินการ  

เท่ากับ 
ร้อยละ  100 

รวมทั้งหมด 28 28 - -  

คิดเป็นร้อยละ 100 100 - -  
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

ข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 
 

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา  2556 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินการแล้ว 

   1.  ควรมีการทําความเข้าใจใน
ความหมายและเจตนารมณ์ของตัวบ่งชี้แต่
ละตัวให้ถูกต้องชัดเจน 
 

-  เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เพื่อ
ทําความเข้าใจ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐาน  สกอ.  
 
-  ประชุมเตรียมความพร้อม  และทําความเข้าใจในเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
ประจําปีการศึกษา  2557 

 
2  กิจกรรม 

 
 
 
 

 
2  กิจกรรม 

 
ร้อยละ  100 

   2.  ควรมีการติดตามข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
ทันสมัย 

-  เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
เพื่อทําความเข้าใจ  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์มาตรฐาน  
สกอ.   

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  80 

   3.  ควรมีการศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดี  
(Best  Practice)  ของหน่วยงานอื่นเพื่อ
นํามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

-  ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานภายนอก  เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาการ
ดําเนินงานของคณะ 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   4. คณะฯควรควบคุมและกํากับกิจกรรม
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

-  จัดประชุมเพื่อกํากับติดตาม  และชี้แจงผลการดําเนินงาน
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 
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ข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 
 

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา  2556 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินการแล้ว 

   5.  คณะฯควรจัดทํารายงานผลการจัด
กิจกรรม  และนํารายงานผลการจัด
กิจกรรมมาสังเคราะห์  เพื่อเห็นภาพรวม
ของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาใน
แต่ละรอบปี  อีกทั้งเพื่อนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผน  หรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดความ
เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

-  ประชุมสรุปกิจกรรม/โครงการ  หลังจากดําเนินการเสร็จ
สิ้น  เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้งนํา
ผลการดําเนินงานไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดกิจกรรม/
โครงการในครั้งต่อไป   

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   6.  คณะฯควรส่งเสริมให้มีการ
ดําเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการทุกหลักสูตร 

-  อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   7.  ควรมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการวิชาการในรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดี
หรือนวัตกรรม  และถ่ายทอดความรู้  และ
เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ 

-  กิจกรรมการคัดเลือกและมอบรางวัลชุมชนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   8.  ควรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบ  PDCA  ให้ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ  และตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพ 

-  มีการประชุม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการดําเนินงานตาม
ระบบ  PDCA  แก่บุคลากรภายในคณะ 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 
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ข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 
 

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา  2556 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินการแล้ว 

   9.  เนื่องจากคณะครุศาสตร์  กําลังอยู่ใน
ระหว่างการก่อสร้างอาคารใหม่  ทําให้
ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอต่อ
จํานวนนักศึกษา  หลังจากอาคารใหม่เสร็จ  
คณะฯควรมีการประเมินการใช้อาคาร  
และการจัดสภาพแวดล้อม  เพื่อให้มีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน 

-  มอบหมายให้บุคลากรภายในคณะฯ  ทําหน้าที่วิเคราะห์  
และประเมินการใช้ประโยชน์จากอาคาร  และการจัด
สภาพแวดล้อมภายใน  และภายนอกอาคาร  เพื่อให้สามารถ
ใช้พื้นที่อาคารแต่ละส่วนให้เกิดความคุ้มค่า  รวมถึงการวาง
แผนการใช้ห้องเรียน  และห้องปฏิบัติการให้เต็ม
ประสิทธิภาพ  และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

ร้อยละของผลการดําเนินงาน 

สูตรคํานวณ 

กิจกรรมที่ดําเนินการx100
กิจกรรมทั้งหมด

	
 

=  = 100 % 
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องค์ประกอบที่  2  การผลติบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 
 

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา  2556 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินการแล้ว 

   1.  ควรมีระบบและกลไกการกํากับ
ติดตามการดําเนินการจัดส่ง  มคอ.3  และ  
มคอ.5  ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านวิชาการระดับคณะ  
เพื่อเป็นหน่วยติดตามการดําเนินงานจัดส่ง  มคอ.3  และ
มคอ.5  ของคณาจารย์ภายในคณะ  ทุกภาคการศึกษา 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   2.  ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอกให้เพิ่มมากขึ้น 

-  สนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่ม
มากขึ้น  ซึ่งในปีการศึกษา  2557  มีอาจารย์ที่ศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  จํานวน  7  คน ทั้ง
ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา  และบางเวลา  

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   3.  ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ทํา
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

-  ฝ่ายวิชาการของคณะดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ
พัฒนาอาจารย์ในการเขียนผลงานเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ   

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  80 

   4.  ควรมีการตรวจสอบระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ที่สามารถเข้าสู่
เกณฑ์การทําตําแหน่งทางวิชากา 

-  ในปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์  มีอาจารย์ที่
ระยะเวลาปฏิบัติงานเข้าเกณฑ์ทําตําแหน่งทางวิชาการ  
จํานวน  3  คน  และอยู่ในระหว่างการพิจารณาโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคาดว่าจะมีอาจารย์ที่จะได้ตําแหน่งทาง
วิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  2  คน  

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   5.  ควรมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

-  มีการจัดกิจกรรมประชุมทบทวนแผนฯ  ประจําปี
งบประมาณ  2558   

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 
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ข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 
 

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา  2556 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินการแล้ว 

   6.  ควรมีการเชิญครูภูมิปัญญามา
ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาทุก
ระดับชั้นปี  ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับ
ปริญญาโท 

-  ประชุมวางแผนและมอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาเชิญครู
ภูมิปัญญามาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  80 

   7.  ควรมีระบบและกลไกการติดตาม
ตรวจสอบ  ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

-  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ  เพื่อรับผิดชอบ
การดําเนินงาน  การติดตามตรวจสอบผลกาดําเนินงานให้
เป็นระบบ 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   8.  ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร
ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเพิ่ม
งบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิต 

-  มีการเพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสาสนเทศ  เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   9.  ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนงบประมาณ  เพื่อนักศึกษาจัดทํา
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  มีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้นในการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   10.  ควรมีการบูรณาการหรือลดจํานวน
ตัวบ่งชี้ของคุณลกัษณะบัณฑิตให้น้อยลง  
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ของนักศึกษาให้ครบถ้วนตามตัวบ่งชี ้

-  ประชุมทบทวน  และร่วมกันพิจารณา  ประกาศ
คุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์   

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 
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ข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 
 

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา  2556 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินการแล้ว 

ร้อยละของผลการดําเนินงาน 

สูตรคํานวณ 

กิจกรรมที่ดําเนินการx100
กิจกรรมทั้งหมด

	
 

=  = 100 % 
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องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา  2556 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินการแล้ว 

   1.  ควรมีระบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับศิษย์เก่า  เช่น  กิจกรรมการ
เรียนการสอนใหม่  ทุนการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ  และควรมีการจัดตั้งสมาคม
ศิษย์เก่าในระดับโปรแกรมวิชา 

-  เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งศิษย์
เก่า  และศิษย์ปัจจุบันให้เพิ่มมากขึ้น 
 
-  จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า 

2  กิจกรรม 2  กิจกรรม ร้อยละ  80 

   2.  ควรกําหนดวัตถุประสงค์  รวมทั้งตัว
บ่งชี้  และค่าเป้าหมายให้มีทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  อีกทั้งกํากับติดตาม  การ
ดําเนินงานให้เป็นไปหรือสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมที่
กําหนด 

-  ประชุมก่อนการดําเนินงาน  เพื่อกําหนดวัตถุประสงค์ของ
การดําเนินงาน  ให้การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

ร้อยละของผลการดําเนินงาน 

สูตรคํานวณ 

กิจกรรมที่ดําเนินการx100
กิจกรรมทั้งหมด

	
 

=  = 100% 
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องค์ประกอบที่  4  การวิจัย 

ข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา  2556 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินการแล้ว 

  1.  ควรมีการให้กําลังใจ  และหาต้นแบบ
ให้อาจารย์ได้ศึกษา 

-  จัดกิจกรรมโครงการพี่น้องครุศาสตร์ทําวิจัย 
 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   2.  ควรมีการสนับสนุนให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย  ทุกสาขาวิชา 

-  จัดกิจกรรมการบูรณาการการวิจัยด้านการศึกษา 1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

ร้อยละของผลการดําเนินงาน 

สูตรคํานวณ 

กิจกรรมที่ดําเนินการx100
กิจกรรมทั้งหมด

	
 

=  = 100% 
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องค์ประกอบที่  5  การบริการวิชาการ 

ข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา  2556 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินการแล้ว 

   1.  คณะ  และโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  
ควรมีการวางแผนการดําเนินงานให้เป็น
ระบบอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี  (Good  Practice)  ให้แก่
โปรแกรมวิชาอื่นๆ  เช่น  ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์  และภาษาไทย  รวมทั้ง
โรงเรียนที่อยู่ในชุมชน  ต่อไปในอนาคต 

-  มีการประชุมวางแผนก่อนการดําเนินงานการให้บริการ
วิชาการทุกครั้ง  และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ให้บริการวิชาการร่วมกันระหว่างโปรแกรมวิชา 
 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

ร้อยละของผลการดําเนินงาน 

สูตรคํานวณ 

กิจกรรมที่ดําเนินการx100
กิจกรรมทั้งหมด

	
 

=  = 100% 
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องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
โครงการ/กิจกรรม 

ที่ดําเนินงานในปีการศึกษา 2557 

ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะในปีการศึกษา  2556 

จํานวนโครงการ / กิจกรรม 
ร้อยละความสําเร็จในการ

ดําเนินงาน ทั้งหมด ที่ดําเนินการแล้ว 

   1.  คณะควรมีการพัฒนารูปแบบของ
การให้ความรู้และทักษะของการประกัน
คุณภาพภายในแก่นักศึกษาให้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติที่ดี  (Good  Practice)  ที่
สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่มหาวิทยาลัย
อื่นๆ  ได้ในอนาคต 

-  จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ให้แก่นักศึกษา 
 

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

   2.  คณะควรมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี
หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะดําเนินการขึ้น  และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นนําไปใช้   

-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาแนวปฏิบัติที่หรือ
งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

1  กิจกรรม 1  กิจกรรม ร้อยละ  100 

ร้อยละของผลการดําเนินงาน 

สูตรคํานวณ 

กิจกรรมที่ดําเนินการx100
กิจกรรมทั้งหมด

	
 

=  = 100% 
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บทที่  2 
ส่วนสําคัญ 

 
องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

 
ผลการประเมินตนเอง   
 คณะครุศาสตร์  ได้สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

ท่ี หลักสูตร ผลการประเมิน 
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน   2.92 
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 2.01 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 2.36 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2.91 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  2.91 2.90 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 2.14 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 0 
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 2.54 
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  2.70 2.69 
10 หลักสูตครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 2.11 
11 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2.17 
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1.60 
13 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร

และการพัฒนา 
2.69 

14 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 2.19 
 
โดยคํานวณตามสูตร ได้ดังนี้ 
  
 

คะแนนท่ีได้      =    
     
 
 

   =													 .
  

   =       2.23  คะแนน   
 
หลักฐาน   คศ.1.1-0-1  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจําปีการศึกษา  2557 
 

ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย  3.51 ค่าเฉลี่ย  2.23 คะแนน  2.23  3.51 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ค่าเฉลี่ย  3.51 ค่าเฉลี่ย  2.23 คะแนน  2.23  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ํา ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 
   นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักด์ิ 
 

โทรศัพท์  :  087-730-9521 โทรศัพท์  :  099–241-4169 
E-mail  :   E-mail  :  nunenyy.p@gmail.com 
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องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยล่ะของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5  =  ร้อยละ  60 
ข้ึนไป 

 
ผลการประเมินตนเอง   
 ในรอบปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด  
(นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ)  จํานวน  81  คน  มีคณาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  จํานวน  16  คน  เม่ือคํานวณตามสูตร 
พบว่า  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับร้อยละ  19.75  คะแนนท่ีได้เท่ากับ  2.47  คะแนน 
 
โดยคํานวณตามสูตรได้ดังนี้ 
 1.  คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์คณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ตามสูตร   

    คํานวณได้ดังนี้  
 
 
 
         

                                            =					     x  100 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก      =     19.75 
 
 2.  แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ  1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5  

 คะแนนท่ีได้    

   

 

             =					 .
    x  5 

             =     2.47   คะแนน 

หลักฐาน   คศ.1.2-0-1  ตารางสรุปคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2557 
 
 
 
 
 
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ  20 ร้อยละ  19.75 คะแนน  2.47  ร้อยละ  20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 

ร้อยละ  20 ร้อยละ  19.75 คะแนน  2.47  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ํา ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  อาจารย์พิมพ์ชนก  เนยพลับ 
   อาจารย์ยลดา กระต่ายทอง 

โทรศัพท์  :  087-730-9521 โทรศัพท์  :  089-461-3040 
E-mail  :   E-mail  :  phimchanok@rocketmail.com 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1.  ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มากข้ึน  และกําหนดเป็นแผนพัฒนาบุคลากร 
รายบุคคล 
 2.  ควรมีการเปิดรับสมัครอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกท่ีอยู่ในช่วงการทํา
วิทยานิพนธ์  เข้ามาเป็นศักยภาพของคณะ 
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องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน โดยการเปลี่ยนแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน  ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน  ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

 
ผลการประเมินตนเอง   
 ในรอบปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  มีจํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด  
(นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ)  จํานวน  81  คน  มีคณาจารย์ประจําท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  จํานวน  20  คน  ได้แก่                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน  13  คน  และรองศาสตราจารย์  จํานวน 7  คน เม่ือคํานวณตามสูตร พบว่า  ค่าร้อยละของ
อาจารย์ประจําคณะท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  เท่ากับร้อยละ  24.69  คะแนนท่ีได้เท่ากับ  2.06  คะแนน 
 
โดยคํานวณตามสูตรได้ดังนี้ 
 1.  คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ  ตามสูตร   

    คํานวณได้ดังนี้  
 
 
 
         

                                            =					     x  100 

 ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ     =     24.69 
 
 2.  แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ  1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5  

 คะแนนท่ีได้    

   

 

             =					 .
    x  5 

             =     2.06   คะแนน 

หลักฐาน   คศ.1.3-0-1  ตารางสรุปตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2557 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ
 

จํานวนอาจารย์ประจําคณะท้ังหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ  20 ร้อยละ  24.69 คะแนน  2.06  ร้อยละ  30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 

ร้อยละ  20 ร้อยละ  24.69 คะแนน  2.06  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ํา ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  อาจารย์กษมา  สุรเดชา 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 

โทรศัพท์  :  087-730-9521 โทรศัพท์  :  086-931-4256 
E-mail  :   E-mail  :  kurapika_misu@hotmail.com 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1.  ควรมีการส่งเสริมให้คณาจารย์ทําผลทางวิชาการมากข้ึนเพ่ือย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ  และกําหนดเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 2.  ควรมีการวางแผนการต่อสัญญาจ้างสาํหรับอาจารย์ท่ีกําลังจะเกษียณอายุราชการ  ท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจํากับเกณฑ์มาตรฐาน

และนํามาเทียบกับค่าความต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าท่ีกําหนดเป็น 0 และ 5 คะแนนและใช้การ
เปรียบเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดังนี้ 
-ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยล่ะ 10กําหนดเป็นคะแนน5 
-ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยละ20กําหนดเป็นคะแนน0 
-ค่าความแตกต่างท้ังด้านสูงกว่าหรือตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานต้ังแต่ร้อยล่ะ 10.01 และไม่เกินร้อยล่ะ20
ให้นําบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพ่ือเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ 

 
ผลการประเมินตนเอง   
 โดยคํานวณตามสูตรได้ดังนี้ 
 1.  คํานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์มาตรฐานและนํามาคิดเป็นร้อยละ ตามสูตร   
   
 คํานวณได้ดังนี้ 
  
 
 
 
 

       =						 .
   x  100 

   ร้อยละท่ีได้จากการคํานวณ  =      94.33   ได้คะแนน  0  คะแนน 
 
 2.  นําค่าร้อยละจากข้อ  1  มาคํานวณ  คะแนน  ดังนี้  
     2.1)  ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ  10   คิดเป็น  5  คะแนน 
     2.2)  ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับ  ร้อยละ  20  คิดเป็น  0  คะแนน 
    2.3)  ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ  10  แต่น้อยกว่าร้อยละ  20  ให้นํามาคิดคะแนน  ดังนี้ 
  
 คะแนนท่ีได้         = 

   

 
หลักฐาน   คศ.1.4-0-1  ตารางสรุปค่า  FTES  ของคณะครุศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  2557 
 
 
 
 
 
 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็นจริง -สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจํานวนอาจารย์ประจําตามเกณฑ์มาตรฐาน 
X 100 

(20 - ค่าร้อยละท่ีคํานวณได้จากข้อ  1) 
 

10 
X  5 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ  20 ร้อยละ  94.33 คะแนน  0  ร้อยละ  20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย (,) 

ร้อยละ  20 ร้อยละ  94.33 คะแนน  0  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ํา ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด  
   อาจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล 
 

โทรศัพท์  :  087-730-9521 โทรศัพท์  :   
E-mail  :   E-mail  :   
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องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 การจัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 
 

     คณะครุศาสตร์มีการจัดอบรมอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมและเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ณ ห้องสักทอง คณะครุศาสตร์ วันท่ี 20 
สิงหาคม 2557 (คศ.5.1-1-1, คศ.5.1-1-2) 
     เนื่องจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์มี
จํานวนมาก จึงมอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษา
เก็บข้อมูลนักศึกษา เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ 
ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูลบุคคลท่ีสามารถ
ติดต่อได้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและสามารถนํา
ข้อมูลมาติดตามการช่วยเหลือนักศึกษาได้ 
(คศ.5.1-1-3) 
     คณะครุศาสตร์ได้จัดให้มีการให้คําปรึกษา
ท้ังทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของ 
นักศึกษาดังนี้ 
     - จัดตารางเวลาการให้คําปรึกษานักศึกษา
คณะครุศาสตร์ประจําปีการศึกษา 2557 
(คศ.1.5-1-4, คศ.1.5-1-5, คศ.1.5-1-6) 
     - นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาผ่านทาง social network 
ได้ (คศ.1.5-1-7) 
     การจัดบริการให้คําปรึกษาแยกเป็นหัวข้อ
ดังนี้ 
     - การให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการเป็น
การให้คําปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับเร่ือง
ของการเรียนการสอนโดยอาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้จากหลาย
ช่องทาง ท้ังตามตารางเวลาให้คําปรึกษา และ
จาก Social network ต่างๆ เช่น นักศึกษา
ปรึกษาเร่ืองแผนการเรียน เร่ืองการเพ่ิมถอน

คศ.5.1-1-1  
สรุปรายงานดําเนินงาน
กิจกรรมอบรมอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
 
คศ.5.1-1-2  
คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 
 
คศ.5.1-1-3  
ข้อมูลนักศึกษา 
 
คศ.1.5-1-4  
ตารางเวลาการให้คําปรึกษา
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 
คศ.1.5-1-5  
สมุดบันทึกการให้คําปรึกษา
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
 
คศ.1.5-1-6  
แบบฟอร์มบันทึกการให้
คําปรึกษา 
 
คศ.1.5-1-7  
ตัวอย่างการให้คําปรึกษา
ทาง social network 



รายงานการประเมินตนเอง (SELF  ASSESSSMENT  REPORT)  ประจําปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์   

 

Page : 41 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

รายวิชา เร่ืองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรื่อง
การทดลองวิจัย เป็นต้น 
     - การให้คําปรึกษาด้านการใช้ชีวิต เป็น
การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับเร่ืองส่วนตัวและ
สังคม เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องเพื่อน
ปัญหาความรัก (คศ.1.5-1-6) 
     ท้ังนี้อาจารย์ท่ีปรึกษาได้นัดนักศึกษาเพ่ือ
ติดตามผลการให้คําปรึกษาตามวันเวลาท่ีระบุ
ลงในแบบฟอร์มให้คําปรึกษา (คศ.1.5-1-6)  

 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

     คณะครุศาสตร์จัดทําบอร์ดประกาศรับ
สมัครงาน ให้ผู้ประกอบการสามารถมา
ประกาศรับสมัครงานได้ หรือส่งผ่านให้คณะ
ประกาศทางบอร์ดประกาศ หรือทาง social 
network ได้  (คศ.1.5-2-1 , คศ.1.5-2-2 , 
คศ.1.5-2-3 , คศ.1.5-2-4) 
     คณะครุศาสตร์มีการประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์หรือโปรแกรม
วิชา โดย social network ของโปรแกรมวิชา
เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์รับสมัคร
งาน  (คศ.1.5-2-5) 

คศ.1.5-2-1  
บอร์ดประกาศรับสมัครงาน 
 
คศ.1.5-2-2  
ประกาศรับสมัครคุมสอบ  
O-net 
 
คศ.1.5-2-3  
หนังสือขอความอนุเคราะห์รับ
สมัครงานนับรถ 
 
คศ.1.5-2-4  
ประชาสัมพันธ์สมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ 
 
คศ.1.5-2-5  
ตัวอย่าง facebook รับ
สมัครงานของโปรแกรมวิชา 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

     คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ดังนี้ 
     -  สัมมนาปลายภาคหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  วันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2558 
(คศ.1.5-3-1) 
     -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  วันท่ี  11  มีนาคม  
2558  (คศ.1.5-3-2) 
     -  โครงการติวสอบครูผู้ช่วย  ระหว่างวันท่ี    
8 - 10  เมษายน  2558  (คศ.1.5-3-3) 
     -  อบรม  BBL  ระหว่างวันท่ี  23 - 24 
กรกฎาคม  2558  (คศ.1.5-3-4)  
 

คศ.1.5-3-1  
สรุปรายงานดําเนินงาน
กิจกรรมสัมมนาปลายภาค 
 
คศ.1.5-3-2  
สรุปรายงานดําเนินงาน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 
คศ.1.5-3-3  
ประกาศโครงการติวสอบครู
ผู้ช่วย 
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คศ.1.5-3-4  
สรุปรายงานดําเนินงาน
กิจกรรมอบรม BBL 

 4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการบริการในข้อ1-3 
ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 
 

        คณะครุศาสตร์ มีการจัดทําแบบ
ประเมินคุณภาพ การจัดบริการให้คําปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะและการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
รวมถึงจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
จากกิจกรรม ข้อ 1 - 3 ข้างต้น มีผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
บริการดังนี้ 
     -  การจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ผลการ
ประเมิน 3.76 จากผลการประเมินพบว่า
นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ได้ตาม
ตารางเวลาท่ีจัดให้ แต่ท้ังนี้ นักศึกษาไม่กล้า
มาปรึกษา จึงปรึกษาผ่านทาง Social 
network ต่างๆ (คศ.1.5-4-1)  
     -  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง
งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ผล
การประเมิน 3.53 จากผลการประเมินพบว่า
นักศึกษาต้องการให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ เนื่องจากสามารถเข้าดูได้ทุกท่ีทุก
เวลา (คศ.1.5-4-2) 
     -  สัมมนาปลายภาคหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู  ผลการประเมิน ........จากผลการ
ประเมินพบว่า........ (คศ.1.5-4-3) 
     -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  ผลการประเมิน 
........จากผลการประเมินพบว่า........  
(คศ.1.5-4-4) 
     -  โครงการติวสอบครูผู้ช่วย  ผลการประเมิน 
........จากผลการประเมินพบว่า........  
(คศ.1.5-4-5) 
     -  อบรม  BBL ผลการประเมิน ........จากผล
การประเมินพบว่า........ (คศ.1.5-4-6) 
     จากกิจกรรม ข้อ 1 - 3 ข้างต้น มีผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

คศ.1.5-4-1  
ผลการประเมินการ
จัดบริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา 
 
คศ.1.5-4-2 
ผลการประเมินการให้ข้อมูล
ของหน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 
คศ.1.5-4-3 
ผลการประเมินสัมมนาปลาย
ภาคหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู   
 
คศ.1.5-4-4 
ผลการประเมินกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ   
 
คศ.1.5-4-5 
ผลการประเมินโครงการติว
สอบครูผู้ช่วย   
 
คศ.1.5-4-6 
ผลการประเมินการอบรม  
BBL 
 
คศ. 1.5.4-7 
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม วันท่ี 1 
กรกฎาคม 2558    
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บริการเฉลี่ยท้ังหมด…………………. ซ่ึง
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาได้นําผล
การประเมินเข้าท่ีประชุมและได้นํา
ข้อเสนอแนะท่ีต้องปรับปรุง ซ่ึงได้นําไปปรับใช้
ในแผนงานปฏิบัติงาน/โครงการประจําปี
งบประมาณ 2559 ต่อไป 

 5 นําผลการประเมินจากข้อ 4  มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ
การให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการ
ประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

    - - 

 6 ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

     คณะครุศาสตร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
รับสมัครงานผ่านสื่อออนไลน์  (คศ.1.5-6-1) 
      คณะครุศาสตร์ร่วมกับศูนย์ศึกษาพัฒนา
ครูจัดกิจกรรมความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าดังนี้ 
     -  จัดอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ วันท่ี 9 
- 10, 16 - 17 พฤษภาคม 2558  
(คศ.1.5-6-2) 
     -  จัดอบรม PISA วันท่ี 4 กรกฎาคม 
2558 (คศ.1.5-6-3) 
     -  จัดอบรม BBL วันท่ี 23 - 24 กรกฎาคม 
2558  (คศ.1.5-6-4) 
     -  กิจกรรมครุศาสตร์สดุดี วันท่ี 8 
สิงหาคม 2558  (คศ.1.5-6-5) 

คศ.1.5-6-1  
ประชาสัมพันธ์สมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน์ 
 
คศ.1.5-6-2  
สรุปรายงานดําเนินงาน
กิจกรรมอบรมการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้
มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ 
 
คศ.1.5-6-3  
สรุปรายงานดําเนินงาน
กิจกรรมการอบรม PISA 
 
คศ.1.5-6-4  
สรุปรายงานดําเนินงาน
กิจกรรมการอบรม BBL 
 
คศ. 1.5.6-5  
สรุปรายงานดําเนินงาน
กิจกรรมครุศาสตร์สดุดี 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

6  ข้อ 5  ข้อ 4  คะแนน  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา 
   อาจารย์พิมพ์ชนก เนยพลับ 
   อาจารย์ศรวัส ศิริ 
   อาจารย์ศุภรดา สุขประเสริฐ 

โทรศัพท์  :  082 – 767 - 3557 โทรศัพท์  :   
E-mail  :  aungsuree_pun@hotmail.com E-mail  :   
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ 
            2. ห้องให้คําปรึกษาไม่เอ้ืออํานวยต่อการให้คําปรึกษา 
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องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 จัดทําแผนการศกึษา ในภาพรวม
ของคณะโดยนักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

     คณะครุศาสตร์  จัดทําแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  2557  ในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนและการจัดกิจกรรม ในการประชุม
ร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษา ในวันท่ี 
16  กรกฏาคม  2557 (คศ.1.6-1-1)  
มีประเด็นท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการ
ปรับปรุงและพัฒนางานในด้านกิจกรรม
นักศึกษาและด้านศิลปวัฒนธรรม ท้ังนี้เพ่ือ
ต้องการพัฒนานักศึกษาให้เปน็บัณฑิตท่ีมี
คุณภาพและพร้อมด้วยวุฒิภาวะ ท้ังร่ายกาย 
อารมณ์สังคม และสติปัญญาเพื่อได้เป็นบุคคล
ท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ได้แก่ 
     1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
     2.  ด้านความรู้   
     3. ด้านทักษะทางปัญญา  
     4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ   
     5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

คศ.1.6-1-1  
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม วันท่ี  
16 กรกฏาคม 2557 
 
คศ.1.6-1-2  
แผนปฏิบัติราชการฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 
2557 
 

 2 ในแผนการจัดการกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ดําเนินกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
(1) คุณธรรม จริยธรรม 

     คณะครุศาสตร์   ได้จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาตามแผน ได้ดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิแห่งชาติ 5 
ประการ ครบถ้วนตามแผนการจัดการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประกอบด้วย 
     1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

คศ.1.6-2-1  
สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมเลือกต้ังสโมสร 
 
คศ.1.6-2-2  
สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมวันวัฒนธรรมและสืบ
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(2) ความรู้ 
(3) ทักษะทางปัญญา 
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 (5) ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จัดกิจกรรม  ดังนี้ 
      -  กิจกรรมเลือกต้ังนายกสโมสรคณะครุ
ศาสตร์  วันท่ี  4 กุมภาพันธ์  2558  ณ  ลาน
กิจกรรมคณะครุศาสตร์ (คศ.1.6-2-1) 
      -  กิจกรรมวันวัฒนธรรมและสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง  วันท่ี  11  พฤศจิกายน 
2557  ณ  บริเวณหน้าหอประชุมทีปงักรรัศมีโชติ  
(คศ.1.6-2-2) 
     -  กิจกรรมสงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ วันท่ี 
1  เมษายน  2558  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  (คศ.1.6-2-3) 
     -  กิจกรรมครุอาสา วันท่ี  5  กรกฎาคม 
2558  ณ  โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร 
โรงเรียนสาธิตวังยาง และโรงเรียนวัดพระบรมธาตุ 
(คศ.1.6-2-4) 
     -  กิจกรรมไหว้ครูประจําปี วันท่ี  4 
กันยายน  2557  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
(คศ.1.6-2-5) 
 
     2.  ด้านความรู้   
      จัดกิจกรรม  ดังนี้ 
     -  กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  วันท่ี  19 - 20 
ตุลาคม  2558  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
(คศ.1.6-2-6) 
 
     3. ด้านทักษะทางปัญญา จัดกิจกรรม
ดังนี้ 
     -  กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือการเรียนและการแข่งขัน  วันท่ี  11  
พฤศจิกายน  2557  ณ  คณะครุศาสตร์  
(คศ.1.6-2-7) 
 
 
 
 

สานประเพณีลอยกระทง 
 
คศ.1.6-2-3  
สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมสงกรานต์ครุศาสตร์
รวมใจ 
 
คศ.1.6-2-4 
สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมครุอาสา 
 
คศ.1.6-2-5  
สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมไหว้ครูประจําปี 
 
คศ.1.6-2-6  
สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือการ
เรียนและการแข่งขัน 
 
คศ.1.6-2-7 
สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ  
“ปลาบึกเกมส์” 
 
คศ.1.6-2-8  
สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ 
 
คศ.1.6-2-9  
สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
 
 
คศ.1.6-2-10  
สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมเข้าร่วมประกวดและ
แข่งขันทักษะวิชาการและ
วิชาชีพ   
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     4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ  จัดกิจกรรม  
ดังนี้ 
       -  กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ  “ปลาบึก
เกมส์”  วันท่ี  27  พฤศจิกายน  2557  ณ   
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
(คศ.1.6-2-8)  
       
     5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรม  ดังนี้  
     -  กิจกรรมเข้าร่วมประกวดและแข่งขัน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพ  วันท่ี  22  มกราคม 
2558  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
(คศ.1.6-2-9)    

 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
 

     คณะครุศาสตร์  ร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
โดยกระบวนการจัดการความรู้  QA.KM  ให้
นักศึกษาประจําปีการศึกษา 2557  จัดข้ึนใน
วันท่ี 20 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยมีนักศึกษาท้ัง 5 คณะเข้าร่วม
กิจกรรม  (คศ.1.6-3-1)                  
     รวมท้ังได้มีกิจกรรมสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมนักศึกษา
และงานประกันคุณภาพการศึกษา  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ระหว่างวันท่ี 
11 - 13  มิถุนายน  2558  โดยมีนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ท่ีเป็นทีมงานองค์การนักศึกษา 
มีนายกฤษณะ  แสนคํา นักศึกษาโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย  ชั้นปีท่ี  3  คณะครุศาสตร์  เป็น
นายกองค์การนักศึกษา  นายศุภกิต  บํารุงศรี 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  
ชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์  กรรมการองค์การ

คศ.1.6-3-1 
สรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยโดย
กระบวนการจัดการความรู้ 
QA.KM ให้นักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2557  
 
คศ.1.6-3-2  
สรุปรายงานกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานด้านกิจกรรมนักศึกษา
และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม ระหว่าง
วันท่ี 11-13 มิถุนายน 2558 
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นักศึกษา  และทีมงานบริหารร่วมกิจกรรม   
(คศ.1.6-3-2) 

 4 ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการ
ประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนํา 
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานคร้ังต่อไป 

 -    

 5 ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

      คณะครุศาสตร์ ประเมินความสําเร็จตาม  
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนานักศึกษา
(คศ.1.6-5-1)  ดังนี้ 
     1.  จํานวนโครงการท่ีเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา  เป้าหมาย  3 
กิจกรรม  ผลการดําเนินงาน  3  กิจกรรม ซ่ึง
ถือว่าประสบความสําเร็จ  
     2.  ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เป้าหมาย 1 ระบบ 
ผลการดําเนินงาน 1 ระบบ ซ่ึงถือว่าประสบ
ความสําเร็จ  
     3.  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม
เป้าหมาย 1 ระบบ ผลการดําเนินงาน 1 
ระบบ ซ่ึงถือว่าประสบความสําเร็จ  
     4.  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีส่งเสริม
ด้านวิชาการและวิชาชีพ เป้าหมาย 3 กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน 3 กิจกรรม ซ่ึงถือว่าประสบ
ความสําเร็จ 
     5.  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เป้าหมาย 1 ระบบ ผลการ
ดําเนินงาน 1 ระบบ ซ่ึงถือว่าประสบ
ความสําเร็จ  
     6.  จํานวนโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย 1 กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 1 
กิจกรรม ซ่ึงถือว่าประสบความสําเร็จ 
     7.  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีพัฒนา
สุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย 2 กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 2 
กิจกรรม ซ่ึงถือว่าประสบความสําเร็จ 
     8.  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการ 
บูรณาการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

คศ.1.6.5-1  
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ ฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ 2557 
 
อ้างซํ้า คศ.1.6-2-1 
 สรุปรายงานการดําเนินงาน
กิจกรรมทุกกิจกรรม 
ทุกกิจกรรม 
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เป้าหมาย 1 กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 1 
กิจกรรม ซ่ึงถือว่าประสบความสําเร็จ 
     9.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาและพัฒนา
วินัยนักศึกษา  เป้าหมาย  3.51  ผลการ
ดําเนินงานเฉลี่ย  4.21 ซ่ึงถือว่าประสบ
ความสําเร็จ  (คศ.1.6-2-1) 

 6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

- 
 

 

 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

6  ข้อ 4  ข้อ 3  คะแนน  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  อาจารย์ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
   อาจารย์อรทัย บุญเท่ียง 
   อาจารย์วัลลภ ทิพย์สุคนธ์ 
   นายพรหมธร พูลสุข 
   นายไกรศร สิงห์ไฝแก้ว 

โทรศัพท์  :  082 – 767 - 3557 โทรศัพท์  :  088 – 155 - 5433 
E-mail  :  aungsuree_pun@hotmail.com E-mail  :  elgio007@hotmail.com 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

สนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก ให้กับนักศึกษาในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพท้ังภายในและภายนอกคณะฯ   ให้คําปรึกษาทั้งในด้านวิชาการและการ
ดําเนินงานด้านต่างๆตลอดจนนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ หรือผลประเมินกิจกรรมไปปรับปรุงเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
งานวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

     คณะฯ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานวิจัย ดังนี้ 
  1.  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ  (MIS) ด้านงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย 
ซ่ึงมีข้อมูลโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนท้ัง
โครงการวิจัยแบบกลุ่มและแบบเด่ียว  
(คศ.2.1-1-1)   
  2.  คณะฯ รวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย นําเข้าระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ (MIS) ด้านงานวิจัย 
(คศ.2.1-1-2)  
  3.  คณะฯ ได้ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS) ด้านงานวิจัย เพ่ือ
ใช้ในการวางแผน ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนางานวิจัย 

คศ.2.1-1-1  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ  
(MIS)  ด้านงานวิจัย  
 
คศ.2.1-1-2  
ข้อมูลด้านงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัยของ
คณะครุศาสตร์ 
 

 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
  -ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วย
วิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์
ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ 
  -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์
  -สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงานสร้างสรรค ์เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

     คณะฯ มีการสนับสนุนต่อพันธกิจด้านวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้  
     1.  จัดให้มีคลินิกวิจัย ของฝ่ายงานวิจัย
คณะฯ ซ่ึงเป็นศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัย (คศ.2.1-2-1) 
     2.  มีห้องสมุดเพ่ือค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ (คศ.2.1-2-2) 
     3.  มีสิ่งอํานวยความสะดวกโดยจัดไว้
ให้บริการไว้ในห้องสมุด การรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น มีการจัดห้อง
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งภายนอก มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ  (MIS) เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย โดยมีการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลโดยจัดทํารหัสผ่าน ก่อน
เข้าใช้ฐานข้อมูล  (คศ.2.1-2-3) 

คศ.2.1-2-1  
ภาพถ่ายห้องคลินิกวิจัย  
 
คศ.2.1-2-2  
ภาพถ่ายห้องสมุดเพ่ือ
ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
คศ.2.1-2-3  
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 
(MIS) 
 
คศ.2.1-2-4  
รายชื่อคณะกรรมการ
สนับสนุนการดําเนินงานการ



รายงานการประเมินตนเอง (SELF  ASSESSSMENT  REPORT)  ประจําปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์   

 

Page : 51 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

  -กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การแสดงงาน
สร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุม
วิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจดัให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

     4.  มีกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ เช่น  
     คณะฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยดําเนินงาน
การประชุมทางวิชาการและนาเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
Interdisciplinary Research and Studies 
on Sustainable Development  
วันท่ี 5 สิงหาคม 2557  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(คศ.2.1-2-4) 

ประชุมทางวิชาการและ
นําเสนอผลงาน 
วิจัยระดับชาติและนานาชาติ 
Interdisciplinary 
Research and Studies 
on Sustainable 
Development 

 3 จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

     คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน
การวิจัยเพ่ือสนบัสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของบุคลากรของคณะครุศาสตร์ ดังนี้  
     1.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน จํานวน 
1,339,899 บาท 
      -  ทุนคณะฯ  779,800  บาท 
      -  ทุนมหาวิทยาลัย  541,899  บาท    
     2.  ทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอก  จํานวน 
1,027,132 บาท 
     รวมทุนอุดหนุนการวิจัยภายในและ
ภายนอก จํานวน  2,367,031 บาท  
(คศ.2.1-3-1) 

คศ.2.1-3-1 
สรุปทุนอุดหนุนการวิจัย
ภายในและภายนอก  
คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 

 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

     คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยใช้งบพัฒนา
บุคลากรของคณะครุศาสตร์  ดังนี้ 
     การประชุมเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ ณ Sarabia Manor Hotel and 
Convention Center. ILoilo Ciry. 
ประเทศฟิลิปินส์ วันท่ี 11-15 สิงหาคม 2557 
(คศ.2.1-4-1) 

คศ.2.1-4-1  
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  เรื่อง  ให้
บุคลากรไปราชการเพ่ือ
ศึกษาดูงาน  ณ  
ต่างประเทศ 

 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
กําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

     คณะฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย ดังนี้ 
     1.  โครงการการเขียนบทความวิจัย วิชาการ 
สู่การตีพิมพ์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเขียน
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพ่ือนําไป สู่
การตีพิมพ์เผยแพร่ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 
(คศ.2.1-5-1) 

คศ.2.1-5-1  
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการการเขียนบทความ
วิจัย วิชาการ สู่การตีพิมพ์ 
 
คศ.2.1-5-2  
สรุปผลการดําเนินงาน
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

     2.  โครงการการบูรณาการการวิจัยด้าน
การศึกษา เพ่ือสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูร
ณาการการวิจัยด้านการศึกษา รวมท้ังการติดตาม
ผลการบูรณาการการวิจัย การเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ วันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ณ 
ห้องประชุมคุรุ  ร่มสัก 1 (คศ.2.1-5-2) 
     3.  โครงการพี่น้องครุศาสตร์ทําวิจัย เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในด้านการทําวิจัยระหว่าง
อาจารย์ท่ีมีประสบการณ์กับอาจารย์รุ่นใหม่ วันท่ี 
11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสักทอง  
(คศ.2.1-5-3) 
      คณะฯ มีการสร้างขวัญและกําลังใจอาจารย์
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย คือ มีการให้รางวัล
ตอบแทนคณาจารย์ท่ีสามารถตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
      ระดับชาติ  3,000  บาท 
      ระดับภูมิภาคอาเซียน  5,000  บาท   
      ระดับนานาชาติ  10,000  บาท  
(คศ.2.1-5-4) 
      คณะฯ มีการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น คือ ได้จัด
โครงการครูดีมีผลงานวิจัย โดยมีการมอบ            
เกียรติบัตร และรางวัลตอบแทน สําหรับอาจารย์
ท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2557  
(คศ.2.1-5-5) 

โครงการการบูรณาการการ
วิจัยด้านการศึกษา 
 
คศ.2.1-5-3  
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการพ่ีน้องครุศาสตร์ทํา
วิจัย 
 
คศ.2.1-5-4  
ประกาศคณะครุศาสตร์ 
เร่ือง การให้รางวัลตอบแทน
คณาจารย์ท่ีสามารถตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์
 
คศ.2.1-5-5  
สรุปผู้ได้รับรางวัลใน
โครงการครูดีมีผลงานวิจยั 

 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
สร้างสรรค์ท่ีนําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

     คณะฯ มีระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําระบบกลไก
เพ่ือคุ้มครองสิทธ์ิ ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ในปีการศึกษา 2557 มีผลงานวิจัย
จํานวน 12 เร่ือง ได้รับการคุ้มครองสิทธ์ิ ของ
งานวิจัย (คศ.2.1-6-1) และดําเนินการตาม
ระบบ ท่ีกําหนด ดังนี้ 
     1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการคุ้มครอง
สิทธ์ิ (คศ.2.1-6-2) 
     2. นักวิจัยหรือเจ้าของผลงานย่ืนแบบต่อ
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินการคุ้มครองสิทธ์ิ   
(คศ.2.1-6-3) 
     3. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลงาน
วิชาการเข้าข่ายการจดแจ้งลิขสทิธ์ิหรือไม่  
เอกสารประกอบ การจดแจ้งครบถ้วนหรือไม่ 
(คศ.2.1-6-4) 

คศ.2.1-6-1  
ระบบและกลไกในการ
คุ้มครองสิทธ์ิ 
 
คศ.2.1-6-2  
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
เพ่ือดําเนินการจดแจ้ง
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 
 
คศ.2.1-6-3  
แบบเสนอย่ืนจดผลงานการ
คุ้มครองสิทธ์ิ 
 
คศ.2.1-6-4  
บันทึกการประชุม 
ผลการจดลิขสิทธ์ิ 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

     4. คณะกรรมการคุ้มครองสิทธ์ิเสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  (คศ.2.1-6-5) 
     5. คณะกรรมการคุ้มครองสิทธ์ิติดตามผล
การย่ืนคําขอจดแจ้งลิขสิทธ์ิและเสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย  
(คศ.2.1-6-6) 

คศ.2.1-6-5  
บันทึกข้อความนําเสนอ
มหาวิทยาลัย 
 
คศ.2.1-6-6  
หนังสือตอบรับการคุ้มครอง
สิทธ์ิ 

 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5  ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน  6  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

5  ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  ผศ.ดร.สุณี  บญุพิทักษ์ 
   อาจารย์อุไรวรรณ  ศรีไชยมูล 
   อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 
   อาจารย์อรทัย  บุญเท่ียง 
   อาจารย์ภูมิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม 
   อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
   อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว 
   นายอานนท์ ปลื้มเนตร 

โทรศัพท์  :  081 – 141 - 3667 โทรศัพท์  :  088 – 282 - 5687 
E-mail  :  yupadee.kpru@gmail.com E-mail  :  anon_phemnet@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ฝ่ายงานวิจัยมีการติดตามความก้าวหน้าในการทํางานอย่างต่อเนื่อง และทีมงานทุกคนเห็นความสําคัญและเอาใจใส่
รับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี  มีคลินิกวิจัยท่ีเป็นแหล่งให้คําแนะนําคณาจารย์ และมีนักวิจัยท่ีเป็นต้นแบบใน
การดําเนินงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยท่ีหลากหลายมาให้ความรู้ในคลินิกวิจัย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยท่ี
หลากหลายรูปแบบเพ่ิมมากข้ึน 
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องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5  
 
ผลการประเมินตนเอง   
 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกจํานวนท้ังหมด 
2,367,031  บาท  (คศ.2.2-0-1)  โดยได้รับทุนอุดหนุนจากภายใน  จํานวน  1,339,899  บาท  และได้รับทุนอุดหนุนจาก
ภายนอก  จํานวน  1,027,132  บาท  จากแหล่งทุนภายใน  คือ  งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยและงบประมาณบํารุง
การศึกษา  แหล่งทุนภายนอก  คือ  สํานักงานสนบัสนุนโครงการวิจัย  (สกว.) 
  
โดยคํานวณตามสูตร ได้ดังนี้ 
 1.  คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวิจัย 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ   =    
     
 
 

         =													 , , 	
  

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ    =   30,811.15  บาท 
 
 2.  แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ  1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5  
  

 คะแนนท่ีได้           = 

   

 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  =											 , . 	
,

   x  5 

      =            6.16    
 
 
หลักฐาน   คศ.2.2-0-1   สรุปทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก  คณะครุศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก
 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ จากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
25,000  บาท/คน 

30,811.15  บาท/คน 5  คะแนน  กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
25,000  บาท/คน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
25,000  บาท/คน 

30,811.15  บาท/คน 5  คะแนน  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  ผศ.ดร.สุณี  บญุพิทักษ์ 
   อาจารย์อุไรวรรณ  ศรีไชยมูล 
   อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 
   อาจารย์อรทัย  บุญเท่ียง 
   อาจารย์ภูมิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม 
   อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
   อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว 
   นายอานนท์ ปลื้มเนตร 

โทรศัพท์  :  081 – 141 - 3667 โทรศัพท์  :  088 – 282 - 5687 
E-mail  :  yupadee.kpru@gmail.com E-mail  :  anon_phemnet@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  ฝ่ายงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์เขียนโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอก 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ฝ่ายงานวิจัยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยและจัดให้มีคลินิควิจัย 
เพ่ือให้คณาจารย์ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการทําวิจัย ในช่วงเย็นของทุกวัน 
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องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนําเข้า 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย

เป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5 
 
ผลการประเมินตนเอง   
  
 โดยคํานวณตามสูตร ได้ดังนี้ 
 1.  คํานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยตามสูตร 
 
 
 = 
 
     

      

      =             
.

    x   100 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการฯ    =            6.84 

 2.  แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได้ในข้อ  1  เทียบกับคะแนนเต็ม  5  

  

   

 

 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  =									 .     x   5 

      =         1.71   
 
 
หลักฐาน   คศ.2.3-0-1  สรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
   X 100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
X   5 
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การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

ร้อยละ  10 ร้อยละ  6.84 1.71  คะแนน  ร้อยละ  10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ  10 ร้อยละ  6.84 1.71  คะแนน  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  ผศ.ดร.สุณี  บญุพิทักษ์ 
   อาจารย์อุไรวรรณ  ศรีไชยมูล 
   อาจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า 
   อาจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 
   อาจารย์อรทัย  บุญเท่ียง 
   อาจารย์ภูมิสิทธ์ิ  สัจจหทยาศรม 
   อาจารย์ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
   อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว 
   นายอานนท์ ปลื้มเนตร 

โทรศัพท์  :  081 – 141 - 3667 โทรศัพท์  :  088 – 282 - 5687 
E-mail  :  yupadee.kpru@gmail.com E-mail  :  anon_phemnet@hotmail.com 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรสนับสนุนให้พัฒนางานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือปรากฏข้อมูล
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ./กกอ. 
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องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 – 4  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง   

     

 1 จัดทําแผนการบริการวิชาการ
ประจําปีท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและกําหนดตัวบ่งชี้
วัดความสําเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการ 
วิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

     ฝ่ายบริการวิชาการ  ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนบริการวิชาการประจําปี  โดยมีการ
ดําเนินการ  ดังนี้ 
     การวางแผน  (Plan) 
     1)  มีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของปีท่ีผ่านมา  
เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนการ
บริการวิชาการประจําปี 
     2) ร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
ดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา  เพ่ือกําหนดการ
จัดทําแผนการบริการประจําปีให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
     3)  ร่วมกันกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ  
     4)  กําหนดหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ของบุคลากรประจําฝ่ายฯ เพ่ือ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ โดยประสาน
ข้อมูลกับมหาวิทยาลัยดําเนินการสํารวจความ
ต้องการจากการศึกษาความต้องการบริการ
วิชาการของบุคคลในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานเอกชน ประชาชนในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร  พบว่า 
         -  มีความต้องการในด้านทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ  (ร้อยละ 47.3)   
         -  การเขียนเว็บไซต์  (ร้อยละ 43.9)   
         -  การพัฒนาบุคลิกภาพ  (ร้อยละ 
41.5) 
         -  ศิลปะในการพูด (ร้อยละ 41.2)  
         -  การส่งเสริมและการตรวจสอบการ
ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร   
(ร้อยละ 41 ) 
         -  ความรู้และการเตรียมความพร้อมสู่

คศ.3.1-1-1 
แผนบริการวิชาการประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2557 
 
คศ.3.1-1-2 
รายงานการประชุมฝ่าย
บริการวิชาการ  ประจําปี  
พ.ศ. 2557 
 
คศ.3.1-1-3 
รายงานการสํารวจความ
ต้องการรับบริการ 
 
คศ.3.1-1-4 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
คร้ังท่ี  1/2557 
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ประชาคมอาเซีย (ร้อยละ 39.5)      
     การดําเนินงาน  (Do) 
     จากข้อมูลการสํารวจความต้องการ
ดังกล่าว ฝ่ายบริการวิชาการ  ได้ดําเนินการ
ประชุมเพ่ือระดมสมองในการจัดทําแผนการ
บริการวิชาการประจําปี 2557 ข้ึน โดยได้
กําหนดโครงการตามแผนงบประมาณท่ีได้รับ 
3  โครงการ ดังต่อไปน้ี 
     1.  โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชน สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนา
ศักยภาพการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพแก่
ชุมชน  โดยมีกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการท้ังหมด 
2 กจิกรรม คือ 
         1.1  กิจกรรมการให้บริการวิชาการใน
งานคุรุวิชาการกับสถานศึกษาและชุมชน 
         1.2  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
      2.  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ชุมชน สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี 
3 ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการ
ท่ีมีคุณภาพแก่ชุมชน  กลยุทธ์ท่ี 2 การ
เสริมสร้างศักยภาพชุนชนในการดําเนินการ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
กิจกรรมท่ีได้ดําเนินการท้ังหมด 4 กิจกรรม 
คือ 
          2.1 กิจกรรมการผสานความร่วมมือ
กับแหลง่เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน
ชุมชน 
          2.2  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
          2.3  กิจกรรมการมอบรางวัลชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
          2.4  กิจกรรมการการศึกษาผลลัพธ์
หรือผลกระทบจากการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 
     มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จไว้ 2 ด้าน
โดยได้ระบุไว้ในแผนฯ กล่าวคือ (1) เชิง
ปริมาณ ได้แก่มีการดําเนินงานครบตาม
กิจกรรมท่ีได้กําหนดไว้ตามแผนฯ จดักิจกรรม
ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ตามไตรมาส
ต่างๆ รวมท้ังผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
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พอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับพึงพอใจข้ึน
ไป (2) เชิงคุณภาพ ได้แก่ ชุมชน ท้องถ่ิน และ
สังคมได้รับแนวคดิ แนวปฏิบัติท่ีได้จากการ
บริการวิชาการทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง
ข้ึน มีวิถีการดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียงเพิ่ม
มากข้ึน  
     3.  โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ
สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ข้ันความรู้ชั้นสูง 
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้าน
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการท้ังหมด 2 
กิจกรรม คือ 
        3.1  กิจกรรมอบรมลูกเสือข้ันความรู้
เบื้องต้น โดยได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
กิจกรรมไว้กล่าวคือ  
         (1) จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ท้ังหมด 6 รุ่น (รุ่นละไม่ตํ่ากว่า 80 คน)  
         (2) ระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับพึงพอใจ  
       3.2  กิจกรรมอบรมลูกเสือข้ันความรู้ข้ัน
สูง โดยได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
กิจกรรมไว้กล่าวคือ  
         (1) จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ท้ังหมด 2 รุ่น (รุ่นละไม่ตํ่ากว่า 60 คน)  
         (2) ระดับความพึงพอใจ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับพึงพอใจ 
     ซ่ึงในแต่ละโครงการความสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ 
รวมท้ังบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีได้กําหนดไว้
ทุกกิจกรรม 
    การตรวจสอบ (Check) 
     ดําเนินการทบทวนและตรวจสอบแผนการ
บริการวิชาการประจําปี 2557 มีการนําแผน
บริการวิชาการ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ  คร้ังท่ี  1/2557  วันท่ี  25  
กรกฎาคม  2557  โดยได้มีข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมให้ปรับแผน โดยในท่ีประชุมได้ให้
ข้อเสนอแนะในการปรับเพ่ิมเติมกิจกรรมใน
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชน
จากเดิม 2 กิจกรรม ให้เป็น 4 กิจกรรมเพ่ือให้
เกดิความครบถ้วนตามพันธกิจของ
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มหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน  และให้มีการ
วิเคราะห์ประโยชน์และจัดทําแผนการใช้
ประโยชน์ท่ีได้จากการบริการวิชาการ       
การปรับปรุง  (Action) 
     หลังจากนําแผนฯเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ได้มีการนํา
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
ตามประเด็นต่างๆ   และดําเนินการเพิ่มเติม
กิจกรรมใน โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ชุมชน จากเดิม 2 กิจกรรม โดย
เพ่ิมเติมข้ึนเป็น 4 กิจกรรม พร้อมท้ังกระจาย
งบประมาณท่ีได้รับให้ครอบคลุมการ
ดําเนินการในทุกกิจกรรม 

 2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ตามแผน มีการจัดทําแผน
ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

     คณะครุศาสตร์  ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ  
โดยมีกระบวนการต่างๆ ดังนี้ 
     การวางแผน (Plan) 
     ฝ่ายบริการวิชาการ  ได้ดําเนินการจัดทํา
แผนประโยชน์จากการบริการวิชาการเพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม โดยมีกระบวนการและข้ันตอน
ดังต่อไปน้ี 
     1. ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานของปีท่ีผ่านมาเพื่อนํามาเป็น
ข้อมูลในการจัดทําแผนประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 
     2. ร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการ
ดําเนินงานในปีท่ีผ่านมาเพื่อกําหนดการจัดทํา
แผนประโยชน์จากการบริการวิชาการให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  
     3. ร่วมกันกําหนดตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จ
ในระดับแผนประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
     4. กําหนดหน้าท่ีในการรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ ของบุคลากรประจําฝ่ายฯ เพ่ือ
ปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ  
     การดําเนินงาน (Do) 
ดําเนินการจัดทําแผนประโยชน์จากการบริการ
วิชาการโดยมีรายละเอียดต่างๆ ท่ีระบุไว้ตาม
โครงการท่ีได้ดําเนินการท้ังหมด 3 โครงการ 

คศ.3.1-2-1 
แผนประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ  ประจําปี  
พ.ศ. 2557 
 
คศ.3.1-2-2 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
คร้ังท่ี  1/2557 
 
คศ.3.1-2-3 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
คร้ังท่ี  3/2557 
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ซ่ึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ในแผนฯ 
ดังต่อไปน้ี 
     1.  โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชน มีกิจกรรม
ท่ีได้ดําเนินการท้ังหมด 2 กิจกรรม คือ 
          1.1  กิจกรรมการให้บริการวิชาการใน
งานคุรุวิชาการกับสถานศึกษาและชุมชม 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร และบุคลากรทางการ
ศึกษาท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ผลท่ี
เกิดข้ึน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ัง
ได้เรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ๆ   
         1.2  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนในชุมชน อําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี  รวมท้ังพ้ืนท่ีใกล้เคียง และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ผลท่ีเกิดข้ึน เยาวชนในชุมชน อําเภอขาณุวร
ลักษบุรีรวมท้ังพ้ืนท่ีใกล้เคียงได้เข้าร่วม
กิจกรรม และเรียนรู้กับกิจกรรมประกอบการ
จัดร้านท่ีผสมผสานวิชาการ ความสนุกสนาน
และความน่าสนใจต่างๆ ให้แก่เยาวชน  และ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรได้ฝึกประสบการณ์การจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการถ่ายทอด
ความรู้ ซ่ึงเป็นทักษะท่ีสําคัญประการหนึ่งของ
ความเป็นครู อีกด้วย        
     2.  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ชุมชน  มีกิจกรรมที่ได้ดําเนินการท้ังหมด 4 
กิจกรรม  คือ 
         2.1  กิจกรรมการผสานความร่วมมือ
กับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน
ชุมชน 
โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในท้องถ่ิน
หมู่บ้านอมฤต ตําบลลานดอกไม้ตก อําเภอ
เมือง จังหวัดกําแพงเพชร และนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
รวมท้ังบุคลากรท่ีให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมจากภายนอกสถาบัน  ผลท่ีเกิดข้ึน 
ประชาชน ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในชุมชนร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้านและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังนักศึกษา
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ได้รับความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังได้เรียนรู้
หลักการดําเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชน    
         2.2  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ประชาชนในท้องถ่ิน อําเภอบึงนาราง จังหวัด
พิจิตร รวมท้ังบุคลากรท่ีให้ความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมในพ้ืนท่ีใกล้เคียง ผลท่ีเกิดข้ึน 
ประชาชนในท้องถ่ิน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน
พูดคุย และนําเสนอนวัตกรรมการดํารงชีวิต
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “คนรุ่นใหม่” เป็น
สถานท่ีใช้จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน 
หน่วยงานเกษตรจังหวัดพิจิตและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ รวมท้ังได้เรียนรู้หลักการดําเนิน
ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเป็นต้นแบบให้แก่
ชุมชน 
          2.3  กิจกรรมการมอบรางวัลชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้นําท้องถ่ินหมู่บ้านอมฤต ตําบลลาน
ดอกไม้ตก อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  
ชุมชนได้รับรางวัลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ี
ได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบในชุมชนเพ่ือเป็นขวัญและ
กําลังใจในการดําเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อไป 
         2.4 กิจกรรมการศึกษาผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบจากการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
ในการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ท่ีฝ่ายฯ ได้ดําเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ผล
ท่ีเกิดข้ึน ได้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบ
จากการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการ
ดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
นํามาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในปี
ต่อไป 
      3.  โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ
สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ข้ันความรู้ชั้นสูง โดย
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มีกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการท้ังหมด 2 กิจกรรม 
คือ 
         3.1  กิจกรรมอบรมลูกเสือข้ันความรู้
เบื้องต้น  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปี
ท่ี 3 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ผลท่ีเกิดข้ึน นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมอบรมลูกเสือข้ันความรู้เบื้องต้น เพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาลูกเสือและ
เตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ ในปีการศึกษาต่อไป 
         3.2  กิจกรรมอบรมลูกเสอืข้ันความรู้
ข้ันสูง  
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีให้ความ
สนใจเข้าร่วมอบรม  ผลท่ีเกิดข้ึน นักศึกษาได้
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางด้านวิชาลูกเสือ 
     ซ่ึงในแต่ละโครงการที่ฝ่ายฯ ได้กําหนดข้ึน
ตามแผนฯ นั้นมีความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์และเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ รวมท้ังบรรลุ
ตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีได้กําหนดไว้ทุกกิจกรรม 
การตรวจสอบ (Check) 
      มีการนําแผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ  คร้ังท่ี  3/2557  วันท่ี  25  
มิถุนายน  2558  โดยได้มีข้อเสนอแนะจากท่ี
ประชุมให้ปรับแผน ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนบริการวิชาการ  และแผนกลยุทธ์ของ
คณะครุศาสตร์ 
     การปรับปรงุ (Action) 
     หลังจากนําแผนฯเข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ได้มีการนํา
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  มาปรับปรุง
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
ตามประเด็นต่างๆ    

 3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ี
บริการแบบให้เปล่า 

     ดําเนินการบริการวิชาการให้แก่ชุมชน 
ท้องถ่ิน และสังคม จากโครงการท้ังหมดท่ีได้
ดําเนินการมานั้น มีโครงการท่ีบริการแบบให้
เปล่า ได้แก่   โครงการ 

คศ.3.1-3-1 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายบริการ
วิชาการ   
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ครุศาสตร์สู่ชุมชน  ประกอบไปด้วยกิจกรรมท่ี
ได้ดําเนินการท้ังหมด 2 กิจกรรม คือ 
      1.   กิจกรรมการให้บริการวิชาการใน
งานคุรุวิชาการกับสถานศึกษาและชุมชน 
      2.  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
     ซ่ึงได้นําเสนอกิจกรรมการให้บริการแบบ
ให้เปล่า คือ กิจกรรมการให้บริการวิชาการใน
งานคุรุวิชาการกับสถานศึกษาและชุมชน โดย
มีกระบวนการดําเนินการบริการวิชาการใน
งานคุรุวิชาการกับสถานศึกษาและชุมชนตาม
โครงการดังกล่าวดังต่อไปน้ี 
     การวางแผน  (Plan) 
     จากการประชุมฯ เพ่ือร่างแผนดําเนินการ
ประจําฝ่ายฯ ในท่ีประชุมได้มีข้อเสนอในเร่ือง
ของการบริการวิชาการแก่สังคมแบบให้เปล่า
ซ่ึงฝ่ายๆ ได้ดําเนินการจัดโครงการครุศาสตร์สู่
ชุมชนข้ึนเป็นประจําทุกปีการศึกษา เพ่ือ
ให้บริการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ แก่ชุมชน 
ท้องถ่ินและสังคม รวมท้ังองค์กรทางการ
ศึกษาต่างๆ ท่ีสนใจเข้าร่วมงาน ซ่ึงท่ีผ่านมา
นั้นได้ดําเนินการจัดงานร่วมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร โดยการจัดนิทรรศการ
การแสดงนวัตกรรมทางการศึกษา การให้
ความรู้ในด้านต่างๆ ประกอบสื่อฯ ซ่ึงได้รับ
ความนิยมจากชุมชน ท้องถ่ิน และสังคมเป็น
อย่างมาก ทําให้ฝ่ายฯ ได้รับเอาข้อเสนอ
โครงการดังกล่าวมาดําเนินการต่อเนื่องในปี 
2557  
     ฝ่ายฯ ได้ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงข้อมูล
ต่างๆ ให้แก่บุคลากรที่ร่วมกันจัดนิทรรศการ
ข้ึนโดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และ
บุคลากรประจําคณะครุศาสตร์ทุกฝ่าย ได้ให้
ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี รวมท้ังได้ประสาน
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
การนําเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา สื่อการ
เรียนการสอนใหม่ๆ ท่ีมีความน่าสนใจ 
     การดําเนินงาน (Do) 
      หลังจากการประชุมเพ่ือวางแผนจัด
โครงการดังกล่าว ได้ดําเนินการประชุมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม
ประมาณ 2 สัปดาห์ โดยมีการแบ่งหน้าท่ีต่างๆ 
ให้แก่คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการ เพ่ือ

คศ.3.1-3-2 
แผนบริการวิชาการ  
ประจําปี  พ.ศ. 2557 
 
คศ.3.1-3-3 
สรุปรายงานโครงการราชภัฏ
วิชาการ ในกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการในงานคุรุ
วิชาการกับสถานศึกษาและ
ชุมชน 
 
คศ.3.1-3-4 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 
     จากนั้นได้ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมคร้ังสุดท้ายก่อนการดําเนิน
โครงการ 3 วัน เพ่ือเป็นการสรุปข้อมูลและ
ความพร้อมด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด
ท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะดําเนินโครงการ 
     ฝ่ายฯ ได้ดําเนินการจัดเตรียมสถานท่ี
ต่างๆ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมตามที่ได้ประชุม
วางแผนไว้ โดยในปี 2557 ท่ีผ่านมานั้น ได้จัด
โครงการดังกล่าวข้ึนในเดือนมกราคม พ.ศ. 
2557 โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการจัด
กิจกรรมเป็นระยะเวลารวมท้ังสิ้น 3 วัน มี
กิจกรรมบนเวที มีการจัดนิทรรศการประจํา
ซุ้มของโปรแกรมวิชาต่างๆ ท้ังยังได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอกได้เข้าร่วมจัดซุ้ม
นิทรรศการเพ่ือนําเสนอสื่อนวัตกรรมการเรียน
การสอนใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจอย่างหลากหลาย ทํา
ให้ได้รับความสนใจจากชุมชน ท้องถ่ิน และ
สังคมเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าว
เป็นอย่างมาก 
      การตรวจสอบ (Check) 
หลังจากการจัดโครงการดังกล่าว ได้
ดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทํารายงานสรุป
โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชน  ในส่วนของ
กิจกรรมการให้บริการวิชาการในงานคุรุ
วิชาการกับสถานศึกษาและชุมชนประจําปี 
2557 ข้ึน  โดยได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้าน
ความพึงพอใจรวมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้
ท่ีเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมดังกล่าวโดย
พบว่าผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมี
ข้อเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงโดยดูจากความถี่
สูงสุดได้แก่ ควรพัฒนาการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการจัดกจิกรรม ให้
ครอบคลุมและท่ัวถึงพ้ืนท่ีต่างๆ มากย่ิงข้ึน 
เพราะในบางพ้ืนท่ีอาจไม่ทราบข่าวการจัด
โครงการและกิจกรรมดังกล่าวทําให้เสียโอกาส
ท่ีจะเดินทางมาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม
ท่ีได้จัดข้ึน 
     การปรับปรงุ  (Action) 
     มีการวางแผนการประชาสัมพันธ์โครงการ 
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ครุศาสตร์สู่ชุมชนในกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการในงานครุุวิชาการกับสถานศึกษาและ
ชุมชนในปีต่อไป โดยกําหนดให้ 1 เดือนก่อน
การจัดโครงการ จะดําเนินการขอความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เช่น เคเบิ้ลทีวี คลื่น
วิทยุกระจายเสียง และสื่อท้องถ่ินอ่ืนๆ ให้ช่วย
ดําเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
โครงการดังกล่าว เพ่ือให้ครอบคลุมแก่ผู้สนใจ
ในวงกว้างมากย่ิงข้ึน และได้มอบหมายให้ 
อาจารย์เฉลิม ทองจอน นายศาสตราวุธ กิมิ
พันธ์ และนายฉัตรชรินทร์  ฉิมทองเป็น
ผู้ดําเนินการประสานความร่วมมือดังกล่าว
ต่อไป 

 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
นําเสนอกรรมการประจําคณะ เพ่ือ
พิจารณา 

     มีการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
ข้อ 1 และได้ดําเนินการเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา โดยมี
กระบวนการต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
     การวางแผน (Plan) 
     จากการประชุมเพ่ือร่วมกันวางแผนการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถ่ิน และสังคมใน
ปี 2557 ท่ีผ่านมานั้น  ได้ร่วมกันวางแผนการ
บริการวิชาการโดยได้ร่วมกันกําหนดโครงการ
และกิจกรรม รวมทั้งได้ร่วมกันกําหนด
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนฯ ตาม
โครงการต่างๆ ซ่ึงปี 2557 ท่ีผ่านมานั้น มี
โครงการท่ีฝ่ายฯ ได้ดําเนินการท้ังหมด 3  
โครงการ ดังต่อไปน้ี 
     1.  โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชน มีกิจกรรม
ท่ีได้ดําเนินการท้ังหมด 2  กิจกรรม คือ 
        1.1  กิจกรรมการให้บริการวิชาการใน
งานคุรุวิชาการกับสถานศึกษาและชุมชน 
        1.2  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
     ดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการนี้ไว้ 3 ด้าน โดยได้ระบุไว้ในแผนฯ 
คือ 
         (เชิงปริมาณ) 
         (1)  มีการดําเนินงานครบตามกิจกรรม
ท่ีได้กําหนดไว้ตามแผนฯ โดยระบุไว้จํานวน 2 
กิจกรรม 

คศ.3.1-4-1 
เอกสารการประชุม  
 
คศ.3.1-4-2 
เล่มงานวิจัยฯ 
 
คศ.3.1-4-3 
สรุปรายงานกิจกรรม 
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         (เชิงเวลา) 
         (1) จัดกิจกรรมตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ตามไตรมาสต่างๆ ท้ัง 2 กิจกรรม 
         (เชิงคุณภาพ)  
         (1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในระดับมาก 
         (2) ชุมชน ท้องถ่ิน และสังคมได้รับ
แนวคิด แนวปฏิบัติท่ีได้จากการบริการ
วิชาการทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งข้ึน มีวิถี
การดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน 
     2.  โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงแก่
ชุมชน มีกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการท้ังหมด 4 
กิจกรรม          
     คือ 
        2.1  กิจกรรมการผสานความร่วมมือ
กับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน
ชุมชน 
        2.2  กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
        2.3  กิจกรรมการมอบรางวัลชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
        2.4  กิจกรรมการการศึกษาผลลัพธ์
หรือผลกระทบจากการเสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 
        ดําเนินการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของโครงการนี้ไว้  3  ด้าน โดยได้ระบไุว้ใน
แผนฯ กล่าวคือ  
        (เชิงปริมาณ) 
        (1) มีการดําเนินงานครบตามกิจกรรมท่ี
ได้กําหนดไว้ตามแผนฯ โดยระบุไว้จํานวน 4 
กิจกรรม 
        (เชิงเวลา) 
        (1) จัดกิจกรรมตรงตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้ตามไตรมาสต่างๆ ท้ัง 4 กิจกรรม 
        (เชิงคุณภาพ)  
        (1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในระดับมาก 
        (2)  ชุมชน ท้องถ่ิน และสังคมได้รับ
แนวคิด แนวปฏิบัติท่ีได้จากการบริการ
วิชาการทําให้ชุมชนเกดิความเข้มแข็งข้ึน มีวิถี
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การดําเนินชีวิตด้วยความพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน  
     3.  โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กํากับลูกเสือ
สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ข้ันความรู้ชั้นสูง โดย
มีกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการท้ังหมด 2  กิจกรรม 
คือ 
        3.1  กิจกรรมอบรมลูกเสือข้ันความรู้
เบื้องต้น โดยได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
กิจกรรมไว้กล่าวคือ 
        (เชิงปริมาณ)  
        (1) จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ท้ังหมด 6 รุ่น (รุ่นละไม่ตํ่ากว่า 80 คน)  
        (2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
        (3) จํานวนผู้เข้ารับการอบรมสําเร็จตาม
หลักสูตรฯ ร้อยละ 95 ข้ึนไป 
        (เชิงคุณภาพ) 
(1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรม
ลูกเสือข้ันความรู้เบื้องต้น มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรฯ ได้
กําหนดไว้ ผ่านการทดสอบต่างๆ และได้รับ
วุฒิบัตรสําเร็จหลักสูตรฯ  
     3.2  กิจกรรมอบรมลูกเสือข้ันความรู้ข้ัน
สูง โดยได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
กิจกรรมไว้กล่าวคือ  
         (เชิงปริมาณ)  
         (1) จํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ท้ังหมด 2 รุ่น (รุ่นละไม่ตํ่ากว่า 60 คน) 
         (2) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
         (3) จํานวนผู้เข้ารับการอบรมสําเร็จ
ตามหลักสูตรฯ ร้อยละ 95 ข้ึนไป 
         (เชิงคุณภาพ) 
         (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการ
ฝึกอบรมลูกเสือข้ันความรู้ชั้นสูง มีความรู้
ความสามารถตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรฯ ได้
กําหนดไว้ ผ่านการทดสอบต่างๆ และได้รับ
วุฒิบัตรสําเร็จหลักสูตรฯ  
     ซ่ึงในแต่ละตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการฯท่ีกําหนดข้ึนตามแผนฯ นั้นมีความ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป็นไป
ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีมหาวิทยาลัยได้
กําหนดไว้ รวมทั้งบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี
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ได้กําหนดไว้ทุกกิจกรรม 
     จากนั้น ได้ดําเนินการทบทวนและ
ตรวจสอบตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
บริการวิชาการประจําปี 2557 โดยหลักจาก
การประชุมเพ่ือจัดทําแผนฯ ผ่านไปประมาณ 
2 สัปดาห์ ฝ่ายฯ ได้ดําเนินการจัดประชุม
บุคลากรประจําฝ่ายอีกคร้ัง รวมท้ังเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ ท่ีสามารถแนะนําข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพ่ิมเติมเพ่ือให้ตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการฯ มีความสมบูรณ์เพ่ิมมากย่ิงข้ึน โดย
ได้ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์เพ่ือเข้าร่วม
ประชุมถึง คณบดีคณะครุศาสตร์/ รองคณบดี
คณะครุศาสตร์ (ฝ่ายแผนฯ)/ท่ีปรึกษาคณบดี
คณะครุศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมประชุม
เพ่ือทบทวนและตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วนในรายละเอียดต่างๆ ของตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการฯ ประจําฝ่ายฯ เพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนา ให้มีความเหมาะสมเพ่ิม
มากย่ิงข้ึน โดยในท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับเพ่ิมเติมตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โครงการฯ กิจกรรมในโครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ชุมชนจากเดมิ 2 
กิจกรรม ให้เป็น 4 กิจกรรมเพื่อให้เกิดความ
ครบถ้วนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมาก
ย่ิงข้ึน 
     การดําเนินงาน (Do) 
     กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการประจําปี 2557 โดย
กําหนดให้มีฝ่ายดําเนินการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 
     1. อาจารย์ชลธิชา สว่างไตรภพ 
     2. อาจารย์จฑุาทิพย์ โอบอ้อม 
     3. นายอานนท์ ปลื้มเนตร 
4. นายปฐมพงษ์ เท่ียงเพชร 
     มีหน้าท่ีในการประเมินความสําเร็จตามตัว
บ่งชี้ของการดําเนินโครงการบริการวิชาการ
ประจําปี 2557 ซ่ึงมีข้ันตอนต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
     1. ร่วมกันวางแผนและจัดเตรียมเคร่ืองมือ
เพ่ือการประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของ



รายงานการประเมินตนเอง (SELF  ASSESSSMENT  REPORT)  ประจําปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์   

 

Page : 71 
 

     

การดําเนินโครงการบริการวิชาการในกิจกรรม
ต่างๆ ก่อนการดําเนินกิจกรรมอย่างน้อย 2 
สัปดาห์ 
     2. ร่วมกันแบ่งหน้าท่ีในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
นํามาประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของการ
ดําเนินโครงการบริการวิชาการต่างๆ ประจําปี 
2557 
     3. เม่ือได้รับข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ได้
ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จตามตัวบ่งชี้
ของการดําเนินโครงการบริการวชิาการต่างๆ 
ประจําปี 2557 
     5. จัดทําสรุปผลการประเมินความสําเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของการดําเนินโครงการบริการ
วิชาการต่างๆ ประจําปี 2557 เพ่ือนําเสนอต่อ
ท่ีประชุมฝ่ายบริการวิชาการได้พิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้องต่อไป 
     การตรวจสอบ (Check)  
     ดําเนินการประชุมร่วมกันเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องและครบถ้วนในการประเมิน
ความสําเร็จจากข้อมูลต่างๆ ท่ีได้รับจากการ
รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัว
บ่งชี้ของการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
ประจําปี 2557 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วนั้น  จึงได้
ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปโครงการต่างๆ 
เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะครุ
ศาสตร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
การปรับปรุงแก้ไข  (Action) 
     จากผลการนําเสนอรายงานประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ของการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการต่างๆ ประจําปี 2557 
ต่อคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ได้
พิจารณา ทําให้ได้รับคําแนะนําเพ่ือพัฒนาการ
จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ท้องถ่ิน
และสังคมโดยได้ให้ข้อเสนอแนะร่วมกัน ดังนี้ 
     1. การพัฒนาแผนการบริการวิชาการ
ประจําปีควรประยุกต์กิจกรรมการจัดหา
รายได้เชิงพานิชย์เพ่ิมข้ึน เพ่ือสอดรับกับแผน
ฯ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏกําแพงเพชรในปี
ต่อไป 
     2. ควรคงกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ใน
ลักษณะของการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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ท้องถ่ิน และสังคมแบบให้เปล่าต่อไป เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะครุ
ศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ได้อีกทางหนึ่งซ่ึงสอดรับกับแผนฯ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในปีต่อไป 
เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรม
การให้บริการวิชาการในงานคุรุวิชาการกับ
สถานศึกษาและชุมชน เป็นต้น 
     3. กิจกรรมท่ีดําเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ให้คงไว้โดย
ให้พิจารณาถึงการบูรณการ่วมกันสําหรับ
กจิกรรมต่างๆ ท่ีสามารถดําเนินการจัดร่วมกัน
ได้ เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและงบประมาณ
ท่ีใช้ดําเนินการ 
     4. ในปีต่อไป ควรมีการประเมินผล
ความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ในกิจกรรมท่ีมีการจัดแบบบูรณาการร่วมกัน 
ซ่ึงสามารถใช้ผลการประเมินฯ ร่วมกันได้ และ
เป็นการลดภาระและขั้นตอนในการดําเนินการ 
และควรมีการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกัน
ในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือออกแบบการ
ประเมินผลความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีสามารถ
ใช้กับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ร่วมกันได้ 
เพ่ือลดภาระงานให้แก่บุคลากรฯ ซ่ึงมีปริมาณ
ภาระงานหลายด้าน  
     ฝ่ายฯ ได้นําข้อเสนอแนะท่ีได้รับจาก
คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ มา
พัฒนาแผนฯ และการประเมินผลสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของการดําเนินโครงการตามแผนฯ ใน
ปี 2558 ต่อไป 

 5 นําผลการประเมินตามข้อ 4 มา
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน
บริการวิชาการ  และพัฒนาการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน  ท้องถ่ินและสังคม  โดยมี
กระบวนการ ดังนี้      
     การวางแผน  (Plan) 
     มีการนําข้อเสนอแนะท่ีได้รับจาก
คณะกรรมการประจําคณะ  มาพัฒนาและ
ปรับปรุงแผน  ประจําปี  2558  โดยได้มีการ
ปรึกษาหารือร่วมกันเพ่ือพิจารณา  (ร่าง)  
โครงการและกิจกรรม  ดังนี้ 
     1.  โครงการครุศาสตร์สู่ชมุชน  มีกิจกรรม  

คศ.3.1-5-1 
เอกสารการประชุม  
 
คศ.3.1-5-2 
แผนฝ่ายบริการวิชาการ
ประจําปี 2558 
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ท้ังสิ้น  4  กิจกรรม  ดังนี้ 
        1.1  กิจกรรมการให้บริการวิชาการใน
งานคุรุวิชาการ 
        1.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
        1.3 กิจกรรมการส่งเสริมการจัดการ
ความรู้สู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง (เป็นกิจกรรม
ท่ีบูรณาการกิจกรรมในโครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยมีการนํา
ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการประชมุของ
คณะกรรมการประจําคณะ  มาร่วมกัน
พิจารณา โดยกําหนดเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง
จากการดําเนินการในปีท่ีผ่านมาเพ่ือนําไปสู่
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถ่ินและสังคม
อย่างย่ังยืน) 
        1.4 กิจกรรมการสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนท้องถ่ินเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
พัฒนาการจัดหารายได้เชิงพาณิชย์ (เป็น
กิจกรรมท่ีเกิดจากการนําข้อเสนอแนะท่ีได้รับ
จากการประชุมของคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร์) 
     การดําเนินการ (Do) 
     เม่ือได้ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) โครงการ
และกิจกรรม ประจําปี 2558 เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วนั้น ได้ดําเนินการประชุมเพ่ือร่วมกัน
ดําเนนิการจัดทําแผนฯ โดยได้นําเอา (ร่าง) 
โครงการดังกล่าวมาร่วมกันพิจารณาอีกคร้ัง
หนึ่ง เพ่ือพิจารณาร่วมกันถึงความเหมาะสม
ของแผนฯ ดังกล่าว จากนั้นจึงได้ร่วมกัน
กําหนดแผนบริการวิชาการ  ประจําปี 2558 
ข้ึน 
     การตรวจสอบ (Check) 
     ดําเนินการทบทวนและตรวจสอบแผนการ
บริการวิชาการประจําปี 2558 โดยฝ่ายฯ ได้
ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย
บริการวิชาการ  อีกคร้ัง   และได้มีการนําแผน
บริการวิชาการเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมเพ่ิมมากย่ิงข้ึน โดยในท่ีประชุมได้ให้
ความเห็นชอบร่วมกันในการดําเนินการจัดทํา
แผนฯ โครงการบริการวิชาการประจําปี 2558 
     การปรับปรุง (Action) 
     นําข้อสรุปจากการให้ความเห็นชอบในท่ี
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ประชุมมาดําเนินการจัดทําแผนการบริการ
วิชาการประจําป ี2558 ฉบับสมบูรณ์ แล้ว
ดําเนินการจัดส่งให้กับฝ่ายแผนฯ ของคณะครุ
ศาสตร์ได้ดําเนินการรวบรวมเพื่อนําเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรต่อไป  
     หลังจากนั้น ฝ่ายฯ จะดําเนินการจัด
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและชี้แจงภาระงาน
ต่างๆ แก่บุคลากรประจําฝ่ายฯ เพ่ือสํารวจ
และเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน ท้องถ่ินและสังคมตาม
แผนการบริการวิชาการประจําปี 2558 ให้
ประสบความสําเร็จตามท่ีได้กําหนดไว้ต่อไป 

 6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 

     มีการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ  
โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรจัดโครงการราชภัฏวิชาการ โดย
คณะครุศาสตร์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครุศาสตร์
สู่ชุมชนในกิจกรรมการให้บริการวิชาการใน
งานคุรุวิชาการกับสถานศึกษาและชุมชน
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงมี
กระบวนการดังต่อไปน้ี 
     การวางแผนการมี  (Plan) 
     ดําเนินการประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือวางแผนและพิจารณากําหนดการจัด
โครงการราชภัฏวิชาการขึ้น โดยได้
ปรึกษาหารือร่วมกันในการกําหนดประเด็น
ต่างๆ เช่น (1) รูปแบบในการจัดโครงการ (2) 
วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรม 
(3) การประชาสัมพันธ์โครงการฯ        (4) 
งบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินโครงการฯ      
(5) ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะฯ ต่างๆ ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน (6) 
ฝ่ายประสานงานส่วนกลาง ฯลฯ  
      ฝ่ายฯ ได้เข้าร่วมประชุม โดยมีตัวแทน
ผู้เข้าร่วมประชุมคือ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอํานวยการ (ตึก 
14) จากนั้นจึงนาํเอาเนื้อหาสาระท่ีได้รับจาก
การประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยมาดําเนินการ
ประชุมประจําฝ่ายฯ  เพ่ือชี้แจงภาระงาน
ต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ 
ให้ดําเนินการจัดโครงการ 

คศ.3.1-6-1 
เอกสารการประชุม  
 
คศ.3.1-6-2 
สรุปรายงานกิจกรรม 
 
คศ.3.1-6-3 
ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ราชภัฏวิชาการรว่มกัน 
     การดําเนินงาน (Do) 
     ฝ่ายได้ดําเนินการแบ่งหน้าท่ีออกเป็น
ผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ ในการดําเนินงาน
โครงการ  ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมคร้ังสุดท้ายก่อนการดําเนิน
โครงการ 3 วัน เพ่ือเป็นการสรุปข้อมูลและ
ความพร้อมด้านต่างๆ เพ่ือป้องกันข้อผิดพลาด
ท่ีอาจเกิดข้ึนในขณะดําเนินโครงการ แล้วจึง
ร่วมกันปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายจน
สําเร็จลลุ่วงตามตัวบ่งชี้ความสําเร็จของ
โครงการฯ ตามท่ีฝ่ายฯ ได้กําหนดไว้ตาม 
     การตรวจสอบ (Check) 
     หลังจากการจัดโครงการดังกล่าว ฝ่ายฯ 
ได้ดําเนินการประชุมเพ่ือจัดทํารายงานสรุป
โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชนในส่วนของกิจกรรม
การให้บริการวิชาการในงานคุรุวิชาการกับ
สถานศึกษาและชุมชนประจําปี 2557 ข้ึน โดย
ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลด้านความพึงพอใจ
รวมท้ังข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ท่ีเข้าร่วม
โครงการและกิจกรรมดังกล่าว พบว่าผู้ท่ีเข้า
ร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก และมีข้อเสนอแนะท่ีควร
ปรับปรุงได้แก่ ฝ่ายฯ ควรพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในการจัด
กิจกรรม ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงพ้ืนท่ีต่างๆ 
มากย่ิงข้ึน เพราะในบางพ้ืนท่ีอาจไม่ทราบข่าว
การจัดโครงการและกิจกรรมดังกล่าวทําให้เสีย
โอกาสท่ีจะเดินทางมาเข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมท่ีได้จัดข้ึน 
     หลักจากได้รับข้อมูลจากการสรุปรายงาน
โครงการฯ แล้ว ฝ่ายฯ ได้ดําเนินการจัดส่ง
สรุปผลการดําเนินโครงการดังกลา่วให้แก่
มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
     การปรบัปรงุ  (Action) 
      ฝ่ายฯ ได้นําข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการ
รวบรวมข้อมูลในดําเนินการตามโครงการฯ 
โดยได้นําเสนอข้อมูลต่อมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ัง
ฝ่ายฯ ได้ดําเนินการวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์โครงการครุศาสตร์สู่ชุมชนใน
กิจกรรมการให้บริการวิชาการในงานคุรุ
วิชาการกับสถานศึกษาและชุมชนในปีต่อไป 
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โดยกําหนดให้ 1 เดือนก่อนการจัดโครงการ 
จะดําเนินการขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
เช่น เคเบิ้ลทีวี คลื่นวิทยุกระจายเสียง และสื่อ
ท้องถ่ินอ่ืนๆ ให้ช่วยดําเนินการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพ่ือให้
ครอบคลุมแก่ผู้สนใจในวงกว้างมากย่ิงข้ึน  
และได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริการ
วิชาการและกิจการพิเศษเป็นผู้รับผิดชอบ  
เป็นผู้ดําเนินการประสานความร่วมมือดังกล่าว
เพ่ือแก้ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ
และกิจกรรมของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามที่ได้กําหนดไว้ต่อไป 

 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ข้อ ข้อ คะแนน  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  อ.เฉลิม ทองจอน 
   อ.นันทิพัฒน์ เพ็งแดง 
   อ.ชลธิชา สว่างไตรภพ 
   อ.จุฑาทิพย์ โอบอ้อม 
   อ.ปฐมพงษ์ เท่ียงเพชร 
   นายอานนท์ ปลื้มเนตร 
   นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ 
   นายฉัตรชรินทร์ ฉิมทอง 

โทรศัพท์  :  081 - 5664616 โทรศัพท์  :  081 – 5664616 
E-mail  :  Pruettikul_9@hotmail.com E-mail  :  Pruettikul_9@hotmail.com 
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องค์ประกอบท่ี  4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 - 4  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 – 7  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 กําหนดผู้รับผิดชอบในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     คณะครุศาสตร์  โดยคณาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาร่วมกับนักศึกษา  ประชุมและกําหนด
ผู้รับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือการวางแผนและจดัทําแผน 
กลยุทธ์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม  (คศ.4.1-1-1) 
     มีการแต่งต้ังอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีดูแล
และควบคุมงานด้านกิจการนักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการมอบหมายงานและ
คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการ
นักศกึษา พร้อมท้ังระบุขอบเขตงานในความ
รับผิดชอบ  (คศ.4.1-1-2) 
     มีการกําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง  (SAR)  ของคณะครุศาสตร์  ปี
การศึกษา  2557  (คศ.4.1-1-3) 

คศ.4.1-1-1 
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
คศ.4.1-1-2 
คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ฝ่าย
กิจการนักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2558 
 
คศ.4.1-1-3 
คําสั่งกําหนดผู้รับผิดชอบแต่
ละองค์ประกอบในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  ของคณะครุศาสตร์ 

 2 จัดทําแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และกําหนดตัวบ่งชี้
วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมท้ังจัดสรร
งบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผน 

     คณะครุศาสตร์ มีการจัดทําแผนด้าน 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และกําหนด
ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดําเนินการได้ตามแผนมีการจัดทําแผนกลยุทธ์
ฝ่ายกิจการนักศกึษาและศิลปวัฒนธรรม  คณะ
ครุศาสตร์  5  ปี  และแผนปฏิบัติราชการด้าน
กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  ประจําปี  
2558  และดําเนินงานตามระบบท่ีกําหนด  
(คศ.4.1-2-1 , คศ.4.1-2-2) 

คศ.4.1-2-1 
แผนกลยุทธ์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  
คณะครุศาสตร์  5  ปี 
 
คศ.4.1-2-2  
แผนปฏิบัติราชการด้าน
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม  ประจําปี 
2558 

 3 กํากับติดตามให้มีการดําเนินงาน
ตามแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

     คณะครุศาสตร์ มีกลไกและมีระบบ กํากับ
ติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนด้าน 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการ
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม  ได้ตรงตาม 
ไตรมาสท่ีกําหนดไว้ทุกโครงการ/กิจกรรม และ

คศ.4.1-3-1  
รายงานผลการติดตามผล
และประเมินผลปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ติดตามผลและประเมินผลปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ 2557 
(คศ.4.1.3-1) 
      มีการแต่งต้ังอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีดูแล
และควบคุมงานด้านกิจการนักศกึษาและ
ศิลปวัฒนธรรม (คศ.4.1.3-2) 
      มีข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คศ.4.1.3-3) 

ศิลปวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ 2557 
 
คศ.4.1-3-2 
คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ฝ่าย
กิจการนักศึกษาประจําปี
การศึกษา 2557 
 
คศ.4.1.3-3 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

 4 ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ี
วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     คณะครุศาสตร์ ประเมินความสําเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ดําเนินการได้ตามแผน  ร้อยละ  80  ของ
กิจกรรม  (คศ.4.1-4-1) 
     โดยมีการจัดกิจกรรมได้ตรงตามตัวบ่งชี้ท่ี
วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
     1.  กิจกรรมวันวัฒนธรรม ณ บริเวณหนา้
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรวันท่ี10-11พฤศจิกายน 2558 
(คศ.4.1-4-2) 
     2.กิจกรรมสงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 1
เมษายน  2558 (คศ.4.1-4-3) 
     3.กิจกรรมวันลอยกระทง ณ คณะครุ
ศาสตร์ และบ่อปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรวันท่ี 11  พฤศจิกายน  2558 
(คศ.4.1-4-4) 
    4.นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมชมรม
นาฏศิลป์ ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร เข้าร่วมการ
แสดงท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ โดย
ได้รับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ ซ่ึง
ประกอบด้วยการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม
ในโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ จังหวัดบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย 3-6 มิถุนายน 2558  
(คศ.4.1-4-5) 

คศ.4.1-4-1  
แผนปฏิบัติราชการด้าน
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 
2558 
    สรุปรายงานการ
ดําเนินงานกิจกรรม  
ดังต่อไปน้ี 
 
คศ.4.1-4-2 
กิจกรรมวันวัฒนธรรม 
 
คศ.4.1-4-3 
กิจกรรมสงกรานต์ครุศาสตร์
รวมใจ 
 
คศ.4.1-4-4 
กิจกรรมวันลอยกระทง 
 
คศ.4.1-4-5 
สรุปโครงการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ จังหวัดบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย 3-6 
มิถุนายน 2558 

 5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน     - คณะครุศาสตร์ โดยคณาจารย์ฝ่ายกิจการ คศ.4.1-5-1 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

หรือกิจกรรมด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
  

นักศึกษาร่วมกับนักศึกษา ร่วมหารือเพ่ือนําผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม โดยมีข้อคิดเห็นจากการ
จัดกิจกรรมท้ังในด้านประโยชน์ท่ีได้จาก
กิจกรรม และปัญหาท่ีพบระหว่างการจัด
กิจกรรมเพื่อนําไปใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ในคร้ังต่อไป โดยประเมินว่าเป็นไปตามแผน หรือ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดท่ีหรือไม่ และมีกี่โครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ กี่โครงการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และ
กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม   
(คศ.4.1-5-1 , คศ.4.1-5-2) 
   - คณะครุศาสตร์มีการนําผลการประเมิน
จากการจัดกิจกรรมในปีท่ีผ่านมา ในทุก
โครงการ ด้วยกระบวนการ PDCA ในทุก
โครงการ/กิจกรรม มีการดําเนินงานดังนี้ 
    P: Plan ประชุมก่อนดําเนินการ วางแผน
และแบ่งฝ่ายดําเนินงาน 
    D : Do ติดต่อ ประสานงานด้านสถานท่ี 
เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ดําเนินการจัดโครงการ  
    C : Check สรุปกิจกรรมพร้อมประเมิน 
    A : Act นําผลจากการดําเนินโครงการคร้ัง
ท่ีผ่านมามาปรับปรุงกิจกรรม 
    จากกระบวนการดังกล่าว มีการทบทวน
โครงการและปรับเปลี่ยนไตรมาส ในการจัด
กิจกรรม ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน 
เม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เช่น การยกเลิก
กิจกรรมแห่เทียนจํานําพรรษา และจัดกิจกรรม 
สงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ  
(คศ.4.1-5-3 , คศ.4.1-5-4) 

รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
คศ.4.1-5-2 
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
คศ.4.1-5-3 
แผนกลยุทธ์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 
คณะครุศาสตร์ 5 ปี 
 
คศ.4.1-5-4  
แผนปฏิบัติราชการด้าน
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 
2558 

 6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ด้านทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

     - คณะครุศาสตร์มีการเผยแพร่กิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเว็บไซต์คณะครุ
ศาสตร์ และ social network เช่นfacebook
คณะครุศาสตร์ และyoutube ซ่ึงมีโครงการ 
ดังต่อไปน้ี 
     1.กิจกรรมวันวัฒนธรรม ณ บริเวณหน้า
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรวันท่ี10-11พฤศจิกายน 2558 โดย
มีการแสดงลิเกนักศึกษาครุศาสตร์ “เพชรกรุ 
ครุศิลป”์ เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมแก่
ประชาชนและผูส้นใจ (คศ.4.1-6-2) 

คศ. 4.1.6-1  
    หน้าfacebookหน้า 
Website, การเผยแพร่ทาง
youtubeของคณะครุศาสตร์ 
มีโครงการ ดังต่อไปนี้ 
    สรุปรายงานการ
ดําเนินงานกิจกรรม  
ดังต่อไปน้ี 
คศ..4.1.6-2 
   กิจกรรมวันวัฒนธรรม 
คศ.4.1.6-3 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

     2.กิจกรรมสงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วันท่ี 1 
เมษายน  2558 (คศ.4.1.6-3) 
     3.กิจกรรมวันลอยกระทง ณ คณะครุ
ศาสตร์ และบ่อปลาบึก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรวันท่ี 11  พฤศจิกายน  2558 
(คศ.4.1.6-4) 
    4.นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมชมรม
นาฏศิลป์ ของสํานักศิลปและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เข้าร่วมการ
แสดงท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติ โดย
ได้รับการสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์ ซ่ึง
ประกอบด้วยการเผยแพร่ศลิปและวัฒนธรรม
ในโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ จังหวัดบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย 3-6 มิถุนายน 2558 (คศ.4.1.6-5) 

   กิจกรรมสงกรานต์ครุ
ศาสตร์รวมใจ 
คศ.4.1.6-4 
   กิจกรรมวันลอยกระทง 
คศ.4.1.6-5 
    สรุปโครงการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปะและ
วัฒนธรรม ณ จังหวัดบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย 3-6 
มิถุนายน 2558 

 7 กําหนดหรือมาตรฐานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซ่ึงเป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ 

-  

 
การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

5  ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน  

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงานผล
การดําเนินงาน 

:  อาจารย์เลเกีย  เขียวดี 
   อาจารย์ยุทธนา  พันธ์มี 
   อาจารย์วชิระ  พิมพ์ทอง 
   อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว 
   อาจารย์มนตรี  หลินภู 

โทรศัพท์  :  082 – 767 - 3557 โทรศัพท์  :  085-801-8697 
E-mail  :  aungsuree_pun@hotmail.com E-mail  :  kiageo@hotmail.com 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 -  มีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และเจ้าหน้าท่ีคอยดูแล ให้คําแนะนําแก่
นักศึกษา  คณะฯ  จัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับการเรียนการสอนเม่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทุก
กิจกรรมเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตครุศาสตร์ และจัดให้มีการ
บริการต่างๆ ให้กับนักศึกษา  ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ เพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทัน
เหตุการณ์ ท้ังในด้านทุนการศึกษา การสมัครงาน และกิจกรรมนักศึกษา มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ และมีการนําเสนอข้อมูลใน
เว็บไซต์ของคณะฯ ท่ีปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 -  ควรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ และทักษะสําหรับครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันให้แก่
นักศึกษามากข้ึน เช่นทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารนสนเทศ เป็นต้น 
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องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน  

และเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3-4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมท้ังสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ  และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจําปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
 
 

     คณะครุศาสตร์  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์  
ประจําปี  2556 – 2560  (ฉบับปรับปรุง  22  
กรกฎาคม  2558) จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอก/ปัจจัยภายใน  (SWOT  Analysis)
และเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ   และมีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร มีการนําเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  ในวาระเพื่อ
พิจารณา  โดยในท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแผนในประเด็นเร่ืองของค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนฯ  
     คณะครุศาสตร์  มีการถ่ายทอดแผน 
กลยุทธ์  ประจําปี  2556 – 2560  สู่การ
ปฏิบัติ  และแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานตามภารกิจของคณะครุ
ศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการประจาํปี  และ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้องกับ
แผนงานโครงการ/กิจกรรม  และการใช้จ่าย
งบประมาณ  และมีการนําแผนกลยุทธ์  
ประจําปี  2556 – 2560  คณะครุศาสตร์  
เข้าท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ในวาระเพื่อพิจารณา  เพ่ือให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนุมัติ   

คศ.5.1-1-1 
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์  
ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2556 – 2560  (ฉบับ
ปรับปรุง 27 กย. 2557) 
 
คศ.5.1-1-2 
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556 – 2560  (ฉบับ
ปรับปรุง 22 กค. 2558) 
 
คศ.5.1-1-3 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ  2557 
 
คศ.5.1-1-4 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ  2558 
 
คศ.5.1-1-5 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
คร้ังท่ี  2/2557  วันท่ี  20  
พฤศจิกายน  2557 
 
คศ.5.1-1-6 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
คร้ังท่ี  3/2557  วันท่ี  25  
มิถุนายน  2558 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

คศ.5.1-1-7 
คําสั่งคณะครุศาสตร์ ท่ี 
056/2557   
 
คศ.5.1-1-8 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
ประจําปีงบประมาณ   
2556 – 2560 
 
คศ.5.1-1-9 
รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

 
ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์บุญลอ้ม  ด้วงวิเศษ ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน 

:  อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิยช์ 
   นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักด์ิ 

โทรศัพท์  :    โทรศัพท์  :  099 - 2414169 
E-mail  :   E-mail  :  nunenyy.p@gmail.com 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 2 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินท่ีปะกอบไปด้วยต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน 
 
 

     Plan 1 – แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําต้นทุน
ต่อหน่วยในระดับคณะครุศาสตร์โดยคําสัง่แต่งต้ัง
จากทางมหาวิทยาลัย 
     Plan 2 – กําหนดปฎิทินการดําเนินงานของ
คณะกรรมการต้นทุนต่อหน่วย และดําเนินการ
จัดทําต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร 
 
     Do 1 – ประชมุคณะกรรมการจดัทําต้นทุนต่อ
หน่วยระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์  
     1.1 การประชมุครั้งท่ี  1 
     กองนโยบายและแผน และสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชร จัดประชุมเชงิปฎิบัติการ “ทบทวน
แผนกลยุทธ์ประจาํปี 2558 และจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติราชการประจาํป2ี559” ระหว่างวันท่ี 
25-27 พฤษภาคม 2558 โดยในช่วงบ่ายของวันท่ี 
26 พฤษภาคม 2558 เป็นกิจกรรมการบรรยาย  
“การวิเคราะห์ความคุ้มค่าประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตน้ทุนต่อหน่วยงานในแต่ละ
หลักสูตร โดยวิทยากรว่าท่ี ร.ต. ชัยรัตน์ อุดมเดชะ  
     1.2 การประชมุครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 
2558 เร่ืองการจดัทําแนวทางการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหลักสูตร  
คณะกรรมการจดัทําต้นทุนต่อหน่วยในระดับคณะ
ครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและรับ
ฟังการชี้แจงรายละเอียดการจัดทําต้นทุนต่อ
หลักสูตร ร่วมกับคณะและหน่วยงานอ่ืน  ๆเพ่ือนํา
แนวทางการจัดทําต้นทุนต่อหลักสูตรไป
ดําเนินการใช้ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน 
     1.3 การประชมุครั้งท่ี 3  เม่ือวันท่ี 
6  กรกฎาคม  2558  จัดโดยกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร เร่ืองการจัดทํา
การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร  จากทีมวิทยากร 
คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมวิชาบัญชีและ
การเงนิ เพ่ือสร้างความเขา้ใจและข้อตกลงร่วมกัน
ชี้แจงถึงรายละเอียดและหลักการของการจัดทํา
ต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร ได้แก่ รายรับ 
รายจา่ย ค่าเสื่อมราคา คา่ครุภัณฑ์ 
     Do 2 – คณะครุศาสตร์มีการจัดทําต้นทุนต่อ
หน่วยระดับหลักสูตรจํานวน 14 หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลกัสูตร 
     - ระดับปริญญาตรี จํานวน 11 หลักสูตร 

คศ.5.1-2-1 
เอกสารคําสั่งแต่งต้ัง 
คณะกรรมการจัดทําต้นทุน 
ต่อหน่วยในระดับหลักสูตร  
คณะครุศาสตร์ 
 
คศ.5.1-2-2 
บันทึกเชิญเข้าร่วมประชุม 
 
คศ.5.1-2-3 
เอกสารประกอบการประชุม 
 
คศ.5.1-2-4 
รายงานผลการวิเคราะห์ 
ต้นทุนต่อหน่วยในระดับ 
หลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
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ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตร
คณิตศาสตร์ หลักสูตรสังคมศึกษา หลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตร
การศกึษาปฐมวัย หลักสูตรการประถมศึกษา 
หลักสูตรภาษาจนี  หลักสูตรพลศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และหลักสูตรดนตรีศึกษา 
     ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร  สรปุได้
ดังนี้ 

หลักสูตร ผลการวิเคราะห ์
การศึกษา
ปฐมวัย 

-  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 80,482.73 บาท/คน/ปี  
มีผลกําไร เท่ากับ 723,259.92 
บาท อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 
2.9256% สรุปได้ว่า มีความ
คุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการ
สอนจากตัวเลขและผลกําไรที่ได้
จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

คณิตศาสตร์ -  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 83,679.88 บาท/คน/ปี  
มีผลกําไร เท่ากับ -
2,019,923.22 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย เท่ากับ 33.4349% 
สรุปได้ว่า มีความคุ้มค่าต่อการ
จัดการเรียนการสอนจากตัวเลข
และผลกําไรที่ได้จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

-  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 71,144.96 บาท/คน/ปี  
มีผลกําไร เท่ากับ 
3,069,994.26 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย เท่ากับ 12.7311% 
สรุปได้ว่า มีความคุ้มค่าต่อการ
จัดการเรียนการสอนจากตัวเลข
และผลกําไรที่ได้จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

ดนตรีศึกษา -  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 34,557.37 บาท/คน/ปี  
มีผลกําไร เท่ากับ 2,168,578 
บาท อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 
19.4801% สรุปได้ว่า มีความ
คุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการ
สอนจากตัวเลขและผลกําไรที่ได้
จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

การ
ประถมศึกษา 

-  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 127,260.08 บาท/คน/



รายงานการประเมินตนเอง (SELF  ASSESSSMENT  REPORT)  ประจําปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์   

 

Page : 86 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ปี  มีผลกําไร (ขาดทุน)  เท่ากับ 
15,886,458.42 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย เท่ากับ 22.7647% 
สรุปได้ว่า มีความคุ้มค่าต่อการ
จัดการเรียนการสอนจากตัวเลข
และผลกําไรที่ได้จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

พลศึกษา -  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 86,065.37 บาท/คน/ปี  
มีผลกําไร เท่ากับ 665,730.02 
บาท อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 
2.9290% สรุปได้ว่า มีความ
คุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการ
สอนจากตัวเลขและผลกําไรที่ได้
จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

ภาษาจีน -  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 154,579.37 บาท/คน/
ปี  มีผลกําไร เท่ากับ -
1,753,348.52 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย เท่ากับ 32.5740% 
สรุปได้ว่า มีความคุ้มค่าต่อการ
จัดการเรียนการสอนจากตัวเลข
และผลกําไรที่ได้จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

ภาษาไทย -  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 88,069.44 บาท/คน/ปี  
มีผลกําไร เท่ากับ 4,734,691.8 
บาท อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 
18.5980% สรุปได้ว่า มีความ
คุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการ
สอนจากตัวเลขและผลกําไรที่ได้
จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

ภาษาอังกฤษ -  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 78,467.94 บาท/คน/ปี  
มีผลกําไร เท่ากับ 931,803.3 
บาท อัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 
3.1445% สรุปได้ว่า มีความ
คุ้มค่าต่อการจัดการเรียนการ
สอนจากตัวเลขและผลกําไรที่ได้
จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หลักสูตร 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

-  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 66,464.52 บาท/คน/ปี  
มีผลกําไร เท่ากับ 
3,660,312.50 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย เท่ากับ 13.0313% 
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สรุปได้ว่า มีความคุ้มค่าต่อการ
จัดการเรียนการสอนจากตัวเลข
และผลกําไรที่ได้จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

สังคมศึกษา -  ต้นทุนต่อจํานวนนักศึกษา 
เท่ากับ 70,632.10 บาท/คน/ปี  
มีผลกําไร เท่ากับ 
3,295,432.78 บาท อัตรา
ดอกเบี้ย เท่ากับ 12.7269% 
สรุปได้ว่า มีความคุ้มค่าต่อการ
จัดการเรียนการสอนจากตัวเลข
และผลกําไรที่ได้จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร 

 
      C1 – คณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยใน
ระดับหลักสูตรคณะครุศาสตร์ดําเนินการติดตาม 
ตรวจสอบ 
      C2 –  คณะกรรมการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยใน
ระดับหลักสูตรคณะครุศาสตร์ 
รายงานผลการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยระดับสูตรต่อ
ผู้บริหารคณะ 
     A – คณะครุศาสตร์มีการนําผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตรมาปรับปรุงการ
บริหารหลักสูตรและคณะ เกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณประจาํปีพ.ศ. 2559 

 
ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์บุญลอ้ม  ด้วงวิเศษ ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน 

:  อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิยช์ 
    

โทรศัพท์  :   081 – 534 - 4747 โทรศัพท์  :  086 – 524 - 3675 
E-mail  :   E-mail  :   
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 3 ดําเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการ
ดําเนินงานตาม   พันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจาก
เดิม 
 
 

     Plan 1 – แต่งต้ังคณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคมุภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  
     - แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

     Plan 2 - กําหนดปฏิทินการดําเนินงานของ
คณะกรรมการจดัวางระบบการควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยงและเขียนรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
     Do 1 – ประชมุคณะกรรมการจดัวางระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงฯ 
     Do 2 -  ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
หลักเกณฑ์ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ตามแบบฟอร์มของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ดังนี ้
     1.)  กระดาษทําการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยง 
     2.)  แบบกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ (RM-1) 
     3.)  แบบฟอรม์การวิเคราะห์ความเสี่ยง(RM-2) 
     4.)  แบบฟอรม์การระบุเหตุการณ์และประเมิน
ความเสี่ยง (RM-2-1) 
     5.) แผนบริหารความเสี่ยง (แบบแสดงแนวทาง
ตอบสนองความเสีย่ง) (RM-3) 
 
     C – การประเมินกระบวนการและ
ควบคุมการดําเนินงานตามที่วางแผน 
      ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (แบบ
แสดงแนวทางตอบสนองความเสี่ยง) (RM-4) 
เพ่ือนําผลจากการวิเคราะห์ความเส่ียง มา
วางแผนการดําเนินงานลดความเสี่ยงโดยระบุ
กิจกรรมหรือแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
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และระดับการตอบสนองความเสี่ยง       
     คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงฯ 
ดําเนินการติดตามและประเมินกระบวนการ
ควบคุมการดําเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช้
แบบฟอร์มของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน ดังนี ้
     1. แบบสรุปผลการดําเนินงานจากการ
บริหารความเสี่ยง (RM-5)  
     2. แบบสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
ภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง (RM-6) 
     - จากนั้นทางคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
คณะครุศาสตร์จดัทํารายงานการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย 
     A – ผลการปรับปรุงหรือการพัฒนาจากผล
การประเมิน 
     คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงฯรวบรวม
ข้อมูลจากแบบฟอร์ม RM-5 และ RM-6  เพ่ือ
สรุปข้อมูลว่าผลการประเมินความเสี่ยง
ภายหลังการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยง ว่ามีการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง
หลังการประเมินความเสี่ยงและนําข้อสรุปท่ีได้
ไปวางแผนควบคมุเพ่ือกําหนดแนวทาง/
มาตรการในปีถัดไป โดยใช้แบบฟอร์มของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน คือ  
แบบปัจจัยความเสี่ยงท่ีต้องนําไปดําเนินการ
ต่อไปในปีถัดไป (RM-7) 
      จากนั้นคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
คณะครุศาสตร์ จัดทํารายงาน การติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพ่ือกําหนดแนวทางพัฒนา และ
ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์บุญลอ้ม  ด้วงวิเศษ ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน 

:  อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิยช์ 
    

โทรศัพท์  :   081 – 534 - 4747 โทรศัพท์  :  086 – 524 - 3675 
E-mail  :   E-mail  :   

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล
อย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการท่ี
อธิบายการดําเนินงานอย่างชัดเจน 
 

     ผู้บริหารคณะครุศาสตร์  มีหลักการในการ
บริหารงาน  โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
หน่วยงานเป็นหลัก  หลักท่ีใช้ในการ
บริหารงาน คือ หลักธรรมาภิบาล  โดยมีการ
ดําเนินงาน  ดังนี้ 
     1.  หลักประสิทธิผล 
     มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
องค์กรท่ีดี  โดยมีการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
คณะครุศาสตร์  ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2556 – 2560  และแผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปี  พ.ศ. 2557  ผู้บริหารทุกระดับมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจําปี  พ.ศ.2557  และมีการ
ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปี  พ.ศ.  2557  มีโครงการกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติราชการท่ีบรรลุตามเป้าหมาย  
จํานวน  40  ตัวชี้วัด  ท่ีไม่บรรลุตามเป้าหมาย  
จํานวน 15  ตัวชี้วัด   
 
     2.  หลักประสิทธิภาพ 
     มีการดําเนินงานการปฏิบัติราชการมีการ
จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  และสร้าง
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพของการทํางาน
ท่ีดีข้ึน  ดังนี้ 
     -  มีการจัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระดับหลักสูตร  ประจําปี  พ.ศ. 2557   
     -  มีการกํากับติดตามการใช้งบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/กจิกรรม   
     -  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 
     3.  หลักการตอบสนอง 
     -  มีการสนับสนุนงบประมาณในการทํา
วิจัย  การทําตําราทางวิชาการให้แก่คณาจารย์  

คศ.5.1-4-1 
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2556 – 2560 
 
คศ.5.1-4-2 
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  
พ.ศ. 2557 
 
คศ.5.1-4-3 
คําสั่งคณะครุศาสตร์  ท่ี  
056/2557  เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการทบทวน
แผนปฏิบัติราชการ  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2557  และ จัดทําแผน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558 
 
คศ.5.1-4-4 
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2557  รอบ 12 เดือน 
 
คศ.5.1-4-5 
รายงานต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระดับหลักสูตร  
ประจําปี  พ.ศ. 2557 
 
คศ.5.1-4-6 
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจําปี  พ.ศ. 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

และบุคลากรในคณะครุศาสตร์  และส่งเสริม
ให้คณาจารย์และบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง  
ท้ังในด้านการพัฒนาคุณวุฒิ  การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ  และการเผยแพร่งานวิจัย  รวม
ไปถึงการให้ทุนสนับสนุนในการไปฝึกอบรม  
สัมมนา  หรือศึกษาดูงาน   
     -  มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม  รวมไป
ถึงการพัฒนานักศึกษาและบัณฑิตให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   
     -  มีการให้บริการวิชาการ  โดยการสํารวจ
ความต้องการรับบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ  มีแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ  
ด้านการบริการวิชาการและวิชาชพีท่ี
ตอบสนองความต้องการของชุมชน   
 
     4.  หลักภาระรับผิดชอบ 
    มีการกําหนดภาระงาน  (Job  
Desription)  ให้แก่รองคณบดี  กรรมการ
ประจําคณะ  รวมไปถึงบุคลากรสายสนับสนุน  
เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการองค์กรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
     5.  หลักความโปร่งใส 
     ผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารงานของ
คณะอย่างโปร่งใส  โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารคณะ   , คณะกรรมการ
ประจําคณะ  และมีระบบฐานข้อมูล  FIS ,  
MIS  ท่ีสามารถตรวจสอบข้อมูล  ผลการ
ดําเนินงานต่างๆของคณะได้  และมีระบบ  3  
มิติ เพ่ือการตรวจสอบระบบการเงินและระบบ
บัญชีของคณะ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยและ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
ตลอดเวลา   
     6.  หลักการมีส่วนร่วม 
     -  ดําเนินการโดยบริหารงานในรูปแบบ
ของคณะกรรมการ  เช่น  การแต่งต้ัง
คณะกรรมการเพ่ือดําเนินงาน/กิจกรรม/
โครงการต่างๆ  โดยมีผู้แทนคณาจารย์จาก
สาขาวิชาต่างๆ  เจ้าหน้าท่ี  เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ 
   -  เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความ

2557 
 
คศ.5.1-4-7 
หน้าเว็บไซต์ระบบบัญชี  3  
มิติ ,  ระบบ  E – learning 
, ระบบ MIS  ,  เว็บไซต์
คณะครุศาสตร์ 
 
คศ.5.1-4-8 
ประกาศ  เรื่อง การให้ทุน
สนับสนุนด้านการศึกษาของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 
 
คศ.5.1-4-9 
ประกาศ  เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการทําวิจัยของ
คณะครุศาสตร์ 
 
คศ.5.1-4-10 
ประกาศเรื่องการสนับสนุน
การเขียนตําราวิชาการ   
 
คศ.5.1-4-11 
รายงานสํารวจความต้องการ
รับบริการ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 
 
คศ.5.1-4-12 
แผนบริการวิชาการ  
ประจําปี  พ.ศ. 2557 
 
 
 
คศ.5.1-4-13 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตร์ 
 
คศ.5.1-4-14 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร์   
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คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกําหนด
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาคณะฯ 
 
     7.  หลักการกระจายอํานาจ 
     มีการมอบหมายอํานาจหน้าท่ีให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ  เช่น  มอบหมาย
อํานาจหน้าท่ีให้รองคณบดี   
     ใช้หลักการจัดสรรงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานไปสู่โปรแกรมวิชาโดยอิงตามภารกิจ
เพ่ือให้โปรแกรมวิชาสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีตนเองได้รับอย่างมีอิสระ   
 
     8.  หลักนิติธรรม 
     ผู้บริหารยึดหลักปฏิบัติงานตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  เช่น 
     การดําเนินการพิจารณาตัดสนิใจในเร่ืองท่ี
บัญญัติไว้ในกฎระเบียบข้อบังคับ  ท่ีระบุว่า
เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ  อาศัยการลงมติของคณะกรรมการชุด
นั้นๆ  ในการพิจารณาเร่ืองดังกลา่วอย่าง
เคร่งครัด  นําข้อบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  หรือ
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานเร่ืองต่างๆ  มา
บังคับใช้กับบุคลากรทุกระดับให้ถือปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน  รวมท้ังการพิจาณาความดี
ความชอบ  การเลื่อนข้ันเงินเดือนประจําปี
เป็นไปตามหลักนิติธรรม   
 
     9.  หลักความเสมอภาค 
     หลักความเสมอภาคในเรื่องพิจารณา
ความดีความชอบของข้าราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการ  และพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
     ผู้บริหารยึดหลักความเสมอภาคโดยมีการ
สนับสนุนการเขียนตําราวิชาการ  และการ
สนับสนุนทุนวิจัย  ท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
     ให้สิทธิและความเสมอภาคแก่บุคลากรท้ัง
สายผู้สอนและสายสนับสนุนในการฝกึอบรม  
ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศอย่างเท่า
เทียมกัน  1) ข้าราชการ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)   2) อาจารย์

คศ.5.1-4-15 
คําสั่งแต่งต้ังรองคณบดี 
คณะครุศาสตร์    
 
คศ.5.1-4-16 
คําสั่งคณะครุศาสตร์  ท่ี  
027/2558  เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ตามภารกิจของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 
คศ.5.1-4-17 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2557 
 
คศ.5.1-4-18 
พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของ
มหาวิทยาลัย  ท่ีเวียนให้
หน่วยงานถือปฏิบัติ 
 
คศ.5.1-4-19 
จรรยาบรรณคณาจารย์และ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 คศ.5.1-4-20 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ 
 
 
 
คศ.5.1-1-21 
รายงานการประชุม
คณาจารย์ประจําคณะ 



รายงานการประเมินตนเอง (SELF  ASSESSSMENT  REPORT)  ประจําปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์   

 

Page : 93 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ประจําตามสัญญาจ้างและพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   
     10.  หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
     หลักการบริหารในรูปแบบของ
คณะกรรมการโดยยึดมติท่ีประชุมเพ่ือนําไปสู่
การปฏิบัติโดยมีการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะประจําปีการศึกษา  2557  
จํานวน  3  คร้ัง   
      ความสําคัญกับการแสดงความคิดเห็น
ของบุคลากรทุกระดับโดยมีการประชุม
คณาจารย์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นอย่าง
ต่อเนื่อง  ซ่ึงมีการประชุมคณาจารย์ประจํา
คณะ  จํานวน 2  คร้ัง   

 
ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  ดร.ชัยรัตน์  บุมี ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน 

:  อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 
 

โทรศัพท์  :    โทรศัพท์  :   
E-mail  :   E-mail  :   

 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 5 ค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรู้ท้ัง
ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและนํามาใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 

- - 

 
ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ํา ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน 

:  อาจารย์อมรา  ทองใส 
 

โทรศัพท์  :    โทรศัพท์  :   
E-mail  :   E-mail  :   
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 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
 
 

     คณะครุศาสตร์  มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีสอดคล้องกับแผนของสถาบัน  
โดยในแผนฯจะมีการระบุเส้นทาง
ความก้าวหน้า  และกําหนดกลยุทธ์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และการวิเคราะห์ข้อมูล
อัตรากําลังของสายวิชาการและสายสนับสนุน
ในระยะ  5  ปี  
     มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนฯ  โดยการจัดทําประกาศคณะครุศาสตร์  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการกํากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  และมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการกํากับ  ติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปี  2556 – 
2560   โดยมีตัวชี้วัดตามแผนจํานวน  25  
ตัวชี้วัด  ดําเนินการตามแผนท้ังสิ้น  จํานวน  
17  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  68  และมี
ตัวชี้วัดท่ีไม่ได้ดําเนินการ  จํานวน  8  ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ  32 
     โดยมีการดําเนินงานในปีการศึกษา  2557  
ดังนี้  มีการรับบุคลากรใหม่  และได้รับการ
ปฐมนิเทศจากคณะฯและมหาวิทยาลัย  
จํานวน 7 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  มี
อาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาในด้านคุณวุฒิ
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา  จํานวน  7  คน  และ
ในปีการศึกษา  2558  มีอาจารย์ท่ีกําลังจะ
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  จํานวน  3  
คน  นอกจากนี้  ในปีการศึกษา  2557  มี
อาจารย์ท่ีได้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นรอง
ศาสตราจารย์  จํานวน  2  คน  และยังมี
อาจารย์ท่ีทําผลงานเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  จํานวน  3  คน  และคาดว่าจะได้
ตําแหน่งทางวิชาการในปีการศึกษา  2558 

คศ.5.1-6-1 
แผนพัฒนาบุคลากร  
ประจําปี  พ.ศ. 2556 – 
2560 
 
คศ.5.1-6-2 
ประกาศคณะครุศาสตร์  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการกํากับ  
ติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 
คศ.5.1-6-3 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
กํากับ  ติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร  ประจําปี  2556 – 
2560 
 
คศ.6.1-6-4 
ตารางสรุปการวิเคราะห์ผล
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร   

 
ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์บุญลอ้ม  ด้วงวิเศษ ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน 

:  นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักด์ิ 

โทรศัพท์  :    โทรศัพท์  :  099 - 2414169 
E-mail  :   E-mail  :  nunenyy.p@gmail.com 
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 7 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ี
ได้ปรับให้การดําเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

     คณะครุศาสตร์  มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการใช้วงจร
คุณภาพ  PDCA  ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ  เพ่ือให้การดําเนินงานตามภารกิจ
บรรลุเป้าประสงค์  และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง  ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้ร่วมกันทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย  และมีการเผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา  (คศ.5.1-7-1)  มีการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานของคณะ  ดังนี้ 
     การควบคุมคุณภาพ 
     มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ  ในวันท่ี  19 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  (คศ.5.1-7-2)  มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการประจํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับ  
ติดตามและประสานงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย   
(คศ.5.1-7-3)  และแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานการสงัเคราะห์และจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง  (SAR)  ระดับหลักสูตร
และระดับคณะ  ประจําปีการศึกษา  2557  
เพ่ือทําหน้าท่ีสังเคราะห์ผลการดําเนินงานและ
รวบรวมเอกสารในการเข้าร่วมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
(คศ.5.1-7-4)  นอกจากนี้  คณะครุศาสตร์  
ยังมีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  เรื่อง  
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร  ประจําปีการศึกษา  2557  โดยการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก  ได้แก ่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดข้ึนในวันท่ี  29  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  (คศ.5.1-7-5)  
     การตรวจสอบคุณภาพ 
     คณะฯมีการกําหนดให้แต่ละหลักสูตร
ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ  และมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานดังกลา่วจากสํานักประกันคุณภาพ

คศ.5.1-7-1 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร 
 
คศ.5.1-7-2 
บันทึกข้อความเชิญประชุม  
และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
 
คศ.5.1-7-3 
คําสั่งคณะครุศาสตร์  ท่ี  
027/2558  เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ตามภารกิจของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 
คศ.5.1-7-4 
คําสั่งคณะครุศาสตร์  ท่ี  
029/2558  เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
การสังเคราะห์และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง  
(SAR) 
ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ประจําปีการศึกษา 
2557 
 
คศ.5.1-7-5 
รายงานการประเมิน
โครงการการจัดการความรู้  
เรื่อง  การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร  ประจําปี
การศึกษา  2557 
 
คศ.5.1-7-6 
บันทึกข้อความ  เรื่อง  การ
ติดตามการดําเนินงานและ
รวบรวมข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับหลักสูตร 
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การศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
ในวันท่ี  24  กุมภาพันธ์  2558  เวลา  16.00  
น.  ณ  ห้องประชุมสักทอง  คณะครุศาสตร์   
(คศ.5.1-7-6)  และการดําเนินงานประกัน
คุณภาพระดับคณะ  มีการจัดทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการติดตาม
ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน คณะครุศาสตร์  ประจําปีการศึกษา  
2556  ซ่ึงมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินในหลายประเด็น  คณะฯจึงมี
การจัดทําแผนฯ  และมีการเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ รอบ  6  และ  12  
เดือน  (คศ.5.1-7-7 , คศ.5.1-7-8) 
     การประเมินคุณภาพ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
กําหนดให้มีการดําเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ  โดยในระดับหลักสูตร  เข้ารับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  พ.ศ. 2558  โดย
คณะครุศาสตร์  มีหลักสูตรท่ีเข้ารับการตรวจ
ประเมินฯ  ในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  
ปริญญาเอก  และประกาศนียบัตรบัณฑิต  
จํานวน  14  หลักสูตร  (คศ.5.1-7-9 ,  
คศ.5.1-7-10)  และในระดับคณะ  เข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระหว่างวันท่ี  3 – 4  กันยายน  พ.ศ. 2558  
โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ประเมินภายนอก
มหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประเมินของ  
สกอ.  จํานวน  3  ท่าน  และผู้ประเมินจาก
ภายในมหาวิทยาลัยท่ีมีความเชี่ยวชาญในด้าน
การประกันคุณภาพ  จํานวน  1  ท่าน 
(คศ.5.1-7-11)   

 
คศ.5.1-7-7 
แผนการพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการติดตาม
ตรวจสอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะครุศาสตร์  ประจําปี
การศึกษา  2556 
 
คศ.5.1-7-8 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
คร้ังท่ี 2/2557  และคร้ังท่ี  
3/2557 
 
คศ.5.1-7-9 
เอกสารประกอบการประชุม  
การเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมินภายใน  
ระดับหลักสูตร  ประจําปี
การศึกษา  2557 
 
คศ.5.1-7-10 
ตารางการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร  ประจําปี
การศึกษา  2557 
 
คศ.5.1-7-11 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงแพชร  ท่ี  
1351/2558  เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ  ประจําปี
การศึกษา  2557   

 
ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน 

:  นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักด์ิ 

โทรศัพท์  :    โทรศัพท์  :  099 - 2414169 



รายงานการประเมินตนเอง (SELF  ASSESSSMENT  REPORT)  ประจําปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์   

 

Page : 97 
 

E-mail  :   E-mail  :  nunenyy.p@gmail.com 
 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน  7  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

7  ข้อ 6  ข้อ 4  คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  ดร.ชัยรัตน์  บุมี 
   อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ   
   อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 
   อาจารย์อนุสษิฐ์  พันธ์กล่ํา 

ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน 

:  อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม 
   อาจารย์อมรา  ทองใส 
   อาจารย์ปาริชาต  เตชะ 
   อาจารย์สิริวรรณ  สิรวณิชย์ 
   นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักด์ิ 

โทรศัพท์  :    โทรศัพท์  :  099 - 2414169 
E-mail  :   E-mail  :  nunenyy.p@gmail.com 
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 องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ  (สกอ.)   
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ  

1  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 - 4  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5  ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6  ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

 1 ระบบและกลไกในการกํากับการ
ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

     คณะครุศาสตร์  มีระบบและกลไกในการ
กํากับการดําเนินงานการประกันคณุภาพ
หลักสูตร  โดยดําเนินการดังนี้ 
     1.  คณะครุศาสตร์มีระบบกํากับการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร  โดย
ดําเนินการตามประกาศคณะครุศาสตร์  เรื่อง  
ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร   
(คศ.5.2-1-1)  เพ่ือให้การดําเนินงานประกัน
คุณภาพของทุกหลักสูตรเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน   
     2.  กลไกในการกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
     คณะครุศาสตร์  มีวิธีดําเนินงานเพื่อให้
หลักสูตรได้ดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
ระดับหลักสูตร ดังนี้   
          2.1)  มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้
แต่ละหลักสูตรเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่หลักสูตร 

2.1.1) เร่ืองอบรมการเขียนมคอ.3 
– 6  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ร่วมกับสํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบยีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร วิทยากรโดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ดร.วุฒิชัย ธนาพงศธร ระหว่างวันท่ี 
18 – 19 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ  

2.1.2) จัดกิจกรรมอบรมผู้
ประเมินระดับหลักสูตรร่วมกับสํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยากรโดย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.วุฒิชัย ธนาพงศธร 
และรศ.ดร.วัฒนา พัดเกตุ ในระหว่างวันท่ี  

คศ.5.2-1-1 
ประกาศคณะครุศาสตร์  
เรื่อง  ระบบกํากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร   
 
คศ.5.2-1-2 
คําสั่งคณะครุศาสตร์  ท่ี  
027/2558  เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ตามภารกิจของ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 
คศ.5.2-1-3 
คําสั่งคณะครุศาสตร์ท่ี  
029/2558  เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
การสังเคราะห์และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ประจําปี
การศึกษา 2557 
 
คศ.5.2-1-4 
ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

30,31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมลีลาวดี อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2.1.3) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เร่ืองการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร วิทยากรโดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ  ริยะมงคล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 
2558 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2.1.4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เร่ืองการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร ร่วมกับสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา ในระหว่างวันท่ี 6-8 
มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ 

2.2 มีการจัดทําประกาศคณะครุ
ศาสตร์ เร่ืองระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

2.3 มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
กํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

2.4 มีการจัดสรรทรัพยากรให้แต่ละ
หลักสูตรเพ่ือดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยร่วมกับสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร จํานวน 13 หลักสูตร หลักสูตรละ 
5,000 บาท  

2.5 มีการกํากับติดตามให้แต่ละ
หลักสูตรรายงานผลการดําเนินงาน ตามปฏิทิน
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  ประจําปีการศึกษา  2557   
(คศ.5.2-1-4) 

 2 มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ี
กําหนดในข้อ1และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

      คณะครุศาสตร์  มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ
ในการกํากับติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร  โดยจัดทําเป็นคําสั่งคณะครุ
ศาสตร์  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงานประกันคณุภาพระดับ
หลักสูตร  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพหลักสูตร  
(คศ.5.2-2-1) 

คศ.5.2-2-1 
คําสั่งคณะครุศาสตร์  ท่ี  
034/2557  เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการกํากับ 
ติดตาม การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

      คณะครุศาสตร์  มีการรายงานผลการ
กํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
หลักสูตร  รอบ  6  เดือน  และ  12  เดือน  
ในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   

- คร้ังท่ี  2/2557  วันท่ี 20  พฤศจิกายน  
2557  คณะกรรมการประจําคณะให้
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้แต่ละหลักสูตร 
เตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  

- คร้ังท่ี  3/2557  วันท่ี  25  มิถุนายน  
2558  ในวาระเพ่ือพิจารณาคณะกรรมการ
ประจําคณะให้ข้อเสนอแนะว่าจากการดูผลการ
ประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตร พบว่า 
ระดับคะแนนโดยส่วนใหญ่เป็นศูนย์ ในตัวบ่งชี้
ท่ีเกี่ยวกบัวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทาง
วิชาการ จึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
คณาจารย์ศึกษาต่อและจัดทําผลงานเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 
(คศ.5.2-2-2 , คศ.5.2-2-3) 

คศ.5.2-2-2 
รายงานผลการกาํกับ
ติดตามการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตร  
รอบ  6  เดือน  และ  12  
เดือน 
 
คศ.5.2-2-3 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  คณะครุศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
การสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรในแต่
ละองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ดังนี้ 

1. การกํากับมาตรฐาน คณะครุศาสตร์ให้
ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ในการสํารวจจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมีการ
ตรวจสอบการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงคณะครุศาสตร์มีแผน
จะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2558  

2.  บัณฑิต คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการ
สนับสนุนในส่วนของการเตรียมความพร้อม
ก่อนจบการศึกษา ปัจฉิมนิเทศ และการอบรม
ติวสอบบรรจุข้าราชการครูให้แก่นักศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมในการทํางาน

คศ.5.2-3-1 
คําสั่งคณะครุศาสตร์  ท่ี  
027/2558  เร่ือง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ตามภารกิจของ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 
คศ.5.2-3-2 
รายงานการประเมิน
โครงการ  การจัดการ
ความรู้  เรื่อง  การจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 
 
คศ.5.2-3-3 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
ประจําปีงบประมาณ  



รายงานการประเมินตนเอง (SELF  ASSESSSMENT  REPORT)  ประจําปีการศึกษา  2557  คณะครุศาสตร์   

 

Page : 101 
 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ต่อไป และร่วมกับมหาวิทยาลัยในการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือเป็นข้อมูลให้แก่
หลักสูตร 

3.  นักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการ
จัดสรรงบประมาณบํารุงการศึกษา (บ.กศ.) ให้
แต่ละหลักสูตรนําไปใช้เกี่ยวกับการพัฒนา
กิจกรรม โครงการต่างๆ ให้แก่นักศึกษา และมี
การจัดสรรงบดําเนินการให้แก่ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เพ่ือนําไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะความ
เป็นครูแก่นักศึกษา 

4.  อาจารย์ คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการ
สนับสนุนบุคลากรภายในคณะโดยการจัดสรร
งบประมาณพัฒนาบุคลากรท้ังคณาจารย์ 
จํานวน 5,000 บาท/คน รวมไปถึงมีการสร้าง
ขวัญและกําลังใจให้อาจารย์และนักวิจัยท่ีมี
ผลงานวิจัย โดยให้รางวัลตอบแทนคณาจารย์ท่ี
สามารถตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ดังนี้ 

- ระดับชาติ จํานวน 3,000 บาท 
- ระดับภูมิภาคอาเซียน จํานวน 

5,000 บาท 
- ระดับนานาชาติ จํานวน 10,000 

บาท 
นอกจากนี้ยังมีการยกย่องอาจารย์และ

นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
โดยการจัดโครงการครูดีมีผลงานวิจัยและมอบ
เกียรติบัตร พร้อมรางวัลตอบแทน สําหรับ
อาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ในปี พ.ศ.2557 

  นอกจากด้านงบประมาณท่ีให้การ
สนับสนุนแล้ว ทางคณะครุศาสตร์ ได้ผลักดัน
ให้คณาจารย์พัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ โดยจัดโครงการพัฒนาอาจารย์
เพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ วิทยากรโดย 
รศ.ดร.ระมัด โชชัย เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 
2558 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  คณะครุศาสตร์ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยใน
โครงการ 1 โปรแกรมวิชา 1 นวัตกรรม 

2558  โครงการสนับสนุน
การบริหารจัดการการ
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 
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จํานวน 10,000 บาท (14 หลักสูตร) รวมเป็น
เงิน 140,000 บาท และสนับสนุนงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการหลักสูตรละ 50,000 
บาท (11 หลักสูตร) รวมเป็นเงิน 550,000 
บาท และคณะครุศาสตร์ได้ร่วมกับสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เร่ือง อบรม
การเขียนมคอ.3 – 6  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา วิทยากรโดย 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.วุฒิชัย ธนา
พงศธร ระหว่างวันท่ี 18 – 19 ธันวาคม 2557 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  คณะครุ
ศาสตร์มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ท่ี
ให้บริการแก่นักศึกษาในการสืบค้นข้อมูล หรือ
สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
รวมท้ังคณาจารย์สามารถใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าว เป็นแหล่งในการจัดการ
เรียนรู้ได้ 
และคณะครุศาสตร์  ยังจัดสรรทรัพยากรใน
การสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร 
ดังนี้ 
     1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะครุศาสตร์  ทําหน้าหน้าท่ีประสานงาน  ให้
คําปรึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร  
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  (คศ.5.2-3-1) 
     2.  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เร่ืองการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร  โดยการเชิญวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก  ท่ีมีความรู้  ความ
เชี่ยวชาญในการประกันคุณภาพมาให้ความรู้
แก่หลักสูตร  จัดข้ึนในวันท่ี  29  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2558  ณ  ห้องประชุมคุรุร่มสัก  1  คณะ
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
โดยมีตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆของคณะฯ เข้า
ร่วมกิจกรรม  จํานวน  60  คน 
(คศ.5.2-3-2) 
     3.  มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
บริหารจัดการการประกันคุณภาพระดับ
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หลักสูตร  จํานวน  85,000  บาท  เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
(คศ.5.2-3-3) 

 4 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม
กําหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  กําหนดให้
ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยต้องเข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับ
หลักสูตร  ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม  
พ.ศ. 2558  และมีการกําหนดหลักเกณฑ์การ
เลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  ดังนี้   
     1.  ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนอย่างน้อย  3  ท่าน  
โดยกึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบัน  และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการ
ประเมิน 
     2.  ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก 
     3.  เลขานุการ  เป็นบุคลากรในหรือนอก
หลักสูตร  ภายในหรือภายนอกคณะในสถาบัน
เดียวกัน 
     โดยคณะครุศาสตร์  มีหลักสูตรท่ีเข้ารับ
การตรวจประเมินคุณภาพจํานวน  14  
หลักสูตร  ประกอบด้วย  หลักสูตรปริญญาตรี  
10  หลักสูตร  หลกัสูตรปริญญาโท 1  
หลักสูตร  หลักสูตรปริญญาเอก  2  หลักสูตร 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  1  
หลักสูตร 
     แต่ท้ังนี้จากผลการประเมินหลักสูตร สรุป
ในภาพรวมพบว่า มีหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจํานวน 13 หลักสูตร และไม่ผ่าน 
จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เนื่องด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
ไม่ครบจํานวนตามเกณฑ์การประเมินของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่วน
ใหญ่พบว่าควรมีการปรับปรุงในเรื่อง ดังต่อไปน้ี 

1. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และการทํา
ผลงานเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  

2. ความมีการสํารวจจํานวนอาจารย์ท่ีจะ
เกษียณอายุราชการ ในอีก 5 ปีข้างหน้าเพ่ือ
จัดทําแผนการจดัหาอัตราทดแทน 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน

คศ.5.2-4-1 
เอกสารประกอบการ
ประชุม  สปก.005/2558  
การเตรียมความพร้อมใน
การรับการตรวจประเมิน
ภายในระดับหลักสูตร  
ประจําปีการศึกษา  2557 
 
คศ.5.2-4-2 
เอกสารประกอบการ
ประชุม  สปก.006/2558  
การเตรียมความพร้อมใน
การตรวจประเมินภายใน
ระดับหลักสูตร  ประจําปี
การศึกษา  2557 
 
คศ.5.2-4-3 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  ท่ี  
1000/2558  เร่ือง  
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหน่วยงาน  
ประจําปีการศึกษา  2557  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 
คศ.5.2-4-4 
ตารางการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  ประจําปี
การศึกษา  2557 
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ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

4. หลักสูตรท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ควรดําเนินการในการจัดหาอาจารย์ประจํา
หลักสูตรให้ครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

จากข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคณะครุ
ศาสตร์จะนําไปจดัทําแผนการปรับปรุงในปี
การศึกษา 2558 ต่อไป 

 5 นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากรรมการประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง   

    คณะครุศาสตร์  มีการนําผลการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร  
รอบ  6 , 9  เดือน  เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ   

-  คร้ังท่ี  2/2557  วันท่ี 20  พฤศจิกายน  
2557  คณะกรรมการประจําคณะให้
ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้แต่ละหลักสูตร 
เตรียมพร้อมเกี่ยวกับการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   

คณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาตามข้อเสนอแนะโดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ืองการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร  โดยการเชิญ
วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก  ท่ีมีความรู้  
ความเชี่ยวชาญในการประกันคุณภาพมาให้
ความรู้แก่หลักสูตร  จัดข้ึนในวันท่ี  29  
พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  ณ  ห้องประชุมคุรุร่ม
สัก  1  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร  โดยมีตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆ
ของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน  60  คน  

ซ่ึงผลจากการจัดกิจกรรม พบว่า หลักสูตร
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพ่ิม
มากข้ึน 

- คร้ังท่ี  3/2557  วันท่ี  25  มิถุนายน  
2558  ในวาระเพ่ือพิจารณาคณะกรรมการ
ประจําคณะให้ข้อเสนอแนะว่าจากการดูผลการ
ประเมินตนเองของแต่ละหลักสูตร พบว่า 
ระดับคะแนนโดยส่วนใหญ่เป็นศูนย์ ในตัวบ่งชี้

คศ.5.2-5-1 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ  
คร้ังท่ี  2/2557  และคร้ังท่ี 
3/2557 
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลดําเนินงาน หลักฐาน 

ท่ีเกี่ยวกับวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทาง
วิชาการ จึงเห็นว่าควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
คณาจารย์ศึกษาต่อและจัดทําผลงานเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ  

 6 มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1  
การกํากับมาตรฐาน 

-  

 

การประเมินตนเองปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5  ข้อ 5  ข้อ 4  คะแนน  6  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลดําเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

5  ข้อ 5  ข้อ 4  คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อเสนอแนะ : - 

ผู้กํากับดูแล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

:  อาจารย์ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ ผู้จัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล /รายงาน
ผลการดําเนินงาน 

:  อาจารย์วรพรรณ  ขาวประทุม 
   อาจารย์อมรา  ทองใส 
   นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักด์ิ 

โทรศัพท์  :    โทรศัพท์  :  099 - 2414169 
E-mail  :   E-mail  :  nunenyy.p@gmail.com 
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