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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ค ำน ำ 
 

 การบริหารงานของคณะครุศาสตร ์ในปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร และพันธกิจของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ การผลิตบณัฑิต การพัฒนางานวิจัย การบริการวชิาการ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับท่ี 17 (Self Assessment Report 17th) ประจ าปีการศึกษา 2561 (1 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562) คณะครุศาสตรไ์ด้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพื่อให้คณาจารย์และผูส้นใจไดท้ราบข้อมูลรายละเอียดการท างานในรอบปีการศึกษา 2561 ของคณะ        
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรอย่างชัดเจน จึงอาจถือได้ว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีเป็นรายงาน
ประจ าปีของคณะครศุาสตร ์
 2. เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะท าให้ทราบว่าคณะฯ มจีุดบกพร่องใดท่ีควร
แก้ไข และควรส่งเสริมเรื่องใดให้ดยีิ่งข้ึน 
 คณะครุศาสตร์ ขอขอบคณุบุคลากรทุกท่านท่ีช่วยปฏิบัติภารกิจของคณะฯ ด้วยความตั้งใจ เสียสละและร่วมมือ
กันด้วยดีมาโดยตลอด จนท าใหค้ณะครุศาสตรม์ีการพัฒนาอย่างเปน็ล าดับ สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นปัจจัยเกือ้หนุนท่ีก่อให้เกิด
ความส าเร็จในการพัฒนาตนเองและองค์กร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ควรด ารงให้อยู่คู่กับคณะครุศาสตรต์่อไป 
 
 
 

 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์) 

            คณบดีคณะครุศำสตร์ 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สารบัญ 
       

  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ง 
ส่วนที่ 1 ส่วนน า  

 ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา 1 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ค่านิยมหลัก คณุลักษณะบณัฑิต และภารกิจหลัก 4 
 โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการประจ าคณะ และคณะกรรมการ

บริหารคณะครุศาสตร ์
6 

 หลักสตูรและสาขาวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 9 
 จ านวนนักศึกษา / จ านวน FTES ของหน่วยงาน 9 
 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและบคุลากรสายสนับสนุน 11 
 อาจารย์ประจ าทีล่าศึกษาต่อเต็มเวลา/บางเวลา 15 
 งบประมาณ และอาคารสถานท่ี 16 
 ผลการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการประเมินปีที่ผ่านมา 17 

ส่วนที่ 2 ส่วนส าคัญ  
 องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ  
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม         19 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 21 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 24 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 27 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 29 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 38 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1.7 คุณภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF 52 
 องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 54 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 60 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 62 
 ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาชุมชนให้พ่ึงพาตนเองได้จากผลงานวิจัย 64 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สารบัญ (ต่อ) 
   

  หน้า 
  

 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 68 
 ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 จ านวนสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จจาการด าเนนิงานร่วมกับคณะ 73 
 องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 75 
 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ                
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

    เกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 1 84 
    เกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 2 88 
    เกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 3 98 
    เกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 4 102 
    เกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 5 114 
    เกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 6 116 
    เกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 7 120 
    เกณฑ์มาตรฐาน ข้อท่ี 8 123 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร 127 

ส่วนที่ 3 ส่วนสรุป  
 สรุปผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 137 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับใช้ในการพัฒนาการวิจัยโดยการบรณูาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการใน
สถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC โดยมีการจดัสรรงบประมาณลงสู่โปรแกรมวิชาทุกโปรแกรม เพื่อให้ทุก
โปรแกรมวิชาได้พัฒนางานวิจัยบรูณาการการเรียนการสอนตามศาสตร์ของตนเอง รวมไปถึงการพัฒนานักศึกษาให้สามารถ
ท ากิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาและชุมชน และมีโครงการบริการวิชาการให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โครงการพัฒนาครู (คูปองคร)ู ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมมือกับส านักพัฒนาครูและบุคลากร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพค.) ในการเป็นหน่วยพัฒนาครู ด้วยหลักสตูรพัฒนาครูที่หลากหลาย ปัจจุบนั มีหลักสตูรพัฒนาครู
ตามโครงการ ท้ังสิ้น 8 หลักสตูร  และในปีการศึกษา 2561 อัตราการได้งานท าของบัณฑิตยังสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
และอัตราการสอบคัดเลือกเพื่อเขา้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังบัณฑิตที่เข้าร่วม
โครงการผลติครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่น และบัณฑิตที่สอบคดัเลือกในรอบท่ัวไปยังสูงขึ้นอีกด้วย ปัจจุบัน มนีักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการผลติครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น จ าแนกเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 จ านวน 42 คน ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 70 คน ช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 58 คน ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 31 คน และช้ันปีท่ี 1 จ านวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 218 คนนอกเหนือจากผลลัพธ์ของการ
ผลิตบัณฑติครูทีด่ีขึ้น การได้รับงบประมาณเพื่อจดัหาครภุัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทีม่ีเครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย ยังส่งผลให้การจัดการเรยีนการสอนของคณะครุศาสตร์มีประสิทธิภาพเพิม่มากข้ึนอีกด้วย   

ปัจจุบัน คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาในหลักสตูรปรญิญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสตูรประกาศนียบัตร 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 2,596 คน มีบุคลากรสายวิชาการ (ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและอาจารยป์ระจ าตามสัญญาจ้าง) 
จ านวน 73 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 16 คน   
 จากการประเมินตนเอง เพื่อเข้ารบัการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในประจ าปีการศึกษา 2561 ตามกรอบ
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 5 องค์ประกอบ 16 ตัวบ่งช้ี พบว่า            
คณะครุศาสตร์ มผีลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.77) ซึ่งผลการประเมินจ าแนกตามองค์ประกอบ 
ดังนี ้
 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบณัฑติ 4.46 ระดับด ี
องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 
รวม 4.77 ระดับดีมาก 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะครุศาสตร์ เขา้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 4 ท่าน ดังนี ้
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค ์ขันผนึก  ต าแหน่ง ประธาน 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา กอนพ่วง    ต าแหน่ง กรรมการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด  ต าแหน่ง กรรมการ 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ตระกูล   ต าแหน่ง กรรมการ 
  5. นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ ์   ต าแหน่ง เลขานุการ 
  6. นางสาวกษมา สุรเดชา    ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
  7. ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช    ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
  8. ดร.ปราณี เลิศแก้ว    ต าแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 โดย ผลการประเมินยืนยันจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561 
พบว่า คณะครศุาสตร์ มผีลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.77 ซึ่งผลการประเมินจ าแนกตามองค์ประกอบ 
ดังนี ้
  

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน  (คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบณัฑติ 4.46 ระดับด ี

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 4.77 ระดับดีมาก 
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คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ส่วนที่  1 
 

บทน ำ 
 

ชื่อหน่วยงำน ที่ต้ัง และประวัติควำมเป็นมำ 
 คณะครุศาสตร์  เป็นหน่วยงานระดับคณะท่ีสังกัดมหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร มีพันธกิจหลักในการจัด
การศึกษาและผลิตบณัฑิตครูเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
 คณะครุศาสตร์ เดิมมีชื่อว่า “คณะวิชาครุศาสตร”์ เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูก าแพงเพชร ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 และมีการแก้ไขเพิม่เติมปรับมาใช้พระราชบญัญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2)  
พุทธศักราช 2527 ประกาศให้กรมการฝึกหัดครูโดยวิทยาลัยครูมีหน้าท่ีในการจัดการศึกษา เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
อื่นๆ คณะวิชาครุศาสตร์จึงสามารถผลิตครูในระดับปรญิญาตรไีด้ ในปีพุทธศักราช 2528 ได้มีการประกาศแบ่งส่วนราชการใน
วิทยาลัยครูก าแพงเพชร เพื่อให้สอดคล้องกับภารกจิของวิทยาลัยครูตามพระราชบญัญัติวิทยาลัยครู จึงเปลี่ยนช่ือจากคณะวิชา
ครุศาสตร์ มาเป็นคณะครุศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดช ทรง
พระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เป็นช่ือสถาบันการศึกษาในกรมการฝึกหัดครู เริม่ใช้
ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา คณะครุศาสตร์จึงเปน็หน่วยงานหนึ่งของสถาบันราชภฏัก าแพงเพชร หลังจาก
นั้นในปีพุทธศักราช 2538 จึงมีการเปลีย่นแปลงข้ึนโดยพระราชบัญญัติสถาบันราชภฏัก าแพงเพชรและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ท าให้คณะครุศาสตรส์ามารถจัดการเรยีนการสอนสูงกว่าระดับปริญญาตรีและเปลี่ยนต าแหน่งผู้บริหาร
จาก “หัวหน้าคณะวิชา” มาเป็นต าแหน่ง “คณบด”ี และในขณะนั้น คณะครุศาสตร์มีทั้งหมด 8 ภาควชิา ได้แก่ ภาควิชา
พื้นฐานการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ภาควิชาอนุบาลศึกษา  
ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสตูรและการสอน ภาควิชาทดสอบและวิจัย และภาควิชาพลศกึษาและนันทนาการ  
และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์เด็กปฐมวัย 
 ปีการศึกษา 2547 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาท่ีเคยสังกดัคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายมาสงักัดคณะครุศาสตร์  
ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายให้ผลติบัณฑิตโครงการผลติ
ครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับปรญิญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาในโครงการจ านวน 39 คน ได้แก่ โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวชิาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ดนตร)ี นอกจากน้ี  
คณะครุศาสตร์ ยังได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสรา้งภายในหน่วยงานใหม้ีความเหมาะสม จึงได้มีการจัดกลุ่มโปรแกรมวิชา เป็น 3  
กลุ่ม สังกัดในภาควิชา ดังนี้ ภาควชิาการศึกษาพ้ืนฐานและเทคนิคการศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ โปรแกรมวิชาพลศึกษา ภาควิชา
เทคโนโลยีทางการศึกษาภาควิชาการศึกษาสังคมศาสตร์ ประกอบดว้ย โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (กลุ่มดนตร)ี และโปรแกรมวิชาศลิปกรรม ภาควชิาการศึกษาวิทยาศาสตร์  
ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา   
  ปีการศึกษา 2548 คณะครุศาสตร ์ได้เริม่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และเปิดศนูย์การศึกษา
พิเศษ เพื่อรับดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปัญญาอ่อน ซึ่งในระยะแรกมีเด็กพิเศษท่ีอยู่ในความดูแล จ านวน 8 คน 
  ปีการศึกษา 2549 ศูนย์เด็กปฐมวยัเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชรรับนักเรียนในระดบัก่อนอนุบาล
และอนุบาล 1 และได้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) เพื่อให้มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงาน ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ สาขาวิชาคณติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
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สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการจัดการเรยีนการสอนให้หลากหลายสาขาวิชามากขึ้น 
 ปีการศึกษา 2553 คณะครุศาสตรไ์ด้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่น าร่อง โดยมีนักศึกษาที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีอดุมการณ์ในวิชาชีพครูไดร้ับทุนในปีการศึกษา 2552 จ านวน 4 โปรแกรมวิชา  
ประกอบด้วย นักศึกษาโปรแกรมวชิาพลศึกษา จ านวน 2 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณติศาสตร์ จ านวน 1 คน นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั จ านวน 2 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จ านวน 2 คน   
 ปีการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร ์มีนักศึกษาที่ได้รับการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูพันธ์ใหม่น าร่อง จ านวน 5 
โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย นักศกึษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั จ านวน 7 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จ านวน 
3 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 22 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา จ านวน 6 คน และนักศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา จ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 43 คน นอกจากน้ี ยังได้รับเลือกให้เป็นหน่วยพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ โดยความร่วมมือ
ระหว่างส านักงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.), ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
(สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 ปีการศึกษา 2555 คณะครุศาสตรไ์ด้ด าเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) เมื่อ
วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2556 และมีการด าเนินการจัดการเรยีนการสอนในหลักสตูรประกาศนยีบัตรบณัฑิต สาขาวิชาชีพครู  
ประจ าปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดตา่งๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา นอกจากน้ี ในปีการศึกษา 2555 นี้ คณะครุศาสตรม์ีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีเขา้ร่วมในโครงการฯนี้ ต้องก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 5 ปี
การศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับทุนจ านวน 14 คน โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะไดเ้ข้ารับการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครผูู้ช่วยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน/
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 ปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร ์มีการด าเนินงานด้านการปรับปรงุและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทนัสมัย และ
สอดคล้องกับความเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 3 หลักสตูร ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จ านวน 60 คน หลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติ สาขา
วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) นอกเหนือจากการพัฒนาหลักสตูร ในปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ ยังมีการลง
นามความร่วมมือจากหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ การท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) กับ College Of Education, West Visayas State University, Philippines บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  
กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ในการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนสาธติ (วัดพระบรมธาต)ุ, 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและงานวิจยัทางการศึกษาตามภารกิจขององค์กร กับคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการเรยีนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพนักเรียน
โครงการเปิดโลกเรียนรูเ้ด็กและเยาวชน กับองค์การบริหารส่วนต าบลหัวถนน 
 ปีการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร ์ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการในระดับโปรแกรมวิชา จากเดิม
ในระดับปรญิญาตรี จะมีจ านวน 11 โปรแกรมวิชา แต่เนื่องจากเกิดความซ้ าซ้อนในเรื่องการบริหารงาน ในปีการศึกษา 2557  
โปรแกรมวิชาดนตรศีึกษา จึงได้ยา้ยไปสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แทน เพื่อให้การบรหิารงานท้ัง 2 คณะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพฒันาครูที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีส าคัญ ที่จะ
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ท าหน้าที่ในการผลติ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมโครงการทีต่อบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  
ได้แก่ โครงการฝึกอบรมครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นช านาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฯลฯ     
 ปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตรม์ีการพัฒนาทางด้านการผลิตและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องและเห็นเปน็รูปธรรมมาก
ขึ้น ได้แก่ การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องความร่วมมือในกิจการลูกเสือกับท้ัง 9 โรงเรียนในเขตพื้นท่ี
การศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร เพือ่บูรณาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากิจการลูกเสือให้เจรญิก้าวหน้า  
และสนบัสนุนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการแก่โรงเรยีนในฐานะเครือขา่ยความร่วมมือทางการศึกษาในชุมชน 
 ปีการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรม์ีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบณัฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) จ านวน 10 หลักสตูร ได้แก ่สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
ภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอดุมศึกษา และให้เกิดความทันสมัย  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน นอกจากน้ีคณะครุศาสตรม์ีการด าเนินการตามนโยบายการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นของรัฐบาล โดยการกระตุน้ให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพของตนเอง  
เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบันผลิตครูอื่นๆได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่สามารถสอบคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้ จ านวน 29 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 8 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
จ านวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 5 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน 
4 คน สาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 1 คน และสาขาวิชาภาษาไทย จ านวน 8 คน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 29 คน จะไดร้ับการบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการครูในเขตพื้นที่ตามภูมลิ าเนาของนักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2560 มีนักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 83 คน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคณติศาสตร์ จ านวน 9 คน สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย จ านวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 6 คน สาขาวิชา
สังคมศึกษา จ านวน 12 คน สาขาวิชาพลศึกษา จ านวน 3 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 คน สาขาวิชาภาษาไทย 
จ านวน 18 คน และสาขาวิชาการประถมศึกษา จ านวน 15 คน มีการจัดการเรยีนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปรญิญาโท  
ปริญญาเอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑติ รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร และมีหลักสตูรที่จัดการเรยีนการสอนนอกท่ีตั้ง  
(บางส่วน) ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 2 หลักสูตร มีแหล่งสนับสนุนการเรยีนรู้ให้แก่
นักศึกษาและการบริการวิชาการในรูปแบบการด าเนินงานเป็นศูนย์ ประกอบด้วย ศูนยศ์ึกษาการพัฒนาครู ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษาพิเศษ ศูนยส์่งเสรมิและบริการสุขภาพ ศูนย์นวตักรรมและคอมพิวเตอร์ และโรงเรียนอนุบาลราชภฏั
ก าแพงเพชร นอกจากน้ี ยังมีการให้บริการวิชาการทีเ่น้นการตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น เช่น การอบรม
หลักสตูรระยะสั้น การเพิ่มวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ   
 ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับใช้ในการพัฒนาการวิจัยโดยการบรณูาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการในสถานศึกษา
ขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC โดยมีการจัดสรรงบประมาณลงสูโ่ปรแกรมวิชาทุกโปรแกรม เพื่อให้ทุกโปรแกรมวิชาได้
พัฒนางานวิจัยบูรณาการการเรียนการสอนตามศาสตร์ของตนเอง รวมไปถึงการพัฒนานักศึกษาใหส้ามารถท ากิจกรรมร่วมกับ
สถานศึกษาและชุมชน และมโีครงการบริการวิชาการให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ โครงการพัฒนาครู (คูปองครู) ซึ่งเป็นโครงการทีร่่วมมือกับส านักพัฒนาครูและบคุลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพค.) ใน
การเป็นหน่วยพัฒนาครู ด้วยหลักสูตรพัฒนาครูที่หลากหลาย ปัจจุบนั มีหลักสตูรพัฒนาครูตามโครงการ ท้ังสิ้น 8 หลักสูตร  
และในปีการศึกษา 2561 อัตราการได้งานท าของบัณฑิตยังสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และอัตราการสอบคัดเลือกเพื่อเข้า
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รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการผลติครเูพื่อพัฒนาท้องถิ่น และ
บัณฑิตทีส่อบคัดเลือกในรอบทั่วไปยังสูงข้ึนอีกด้วย ปัจจุบัน มีนักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
จ าแนกเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 5 จ านวน 42 คน ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 70 คน ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 58 คน ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 31 คน 
และช้ันปีท่ี 1 จ านวน 17 คน รวมทั้งสิ้น 218 คนนอกเหนือจากผลลพัธ์ของการผลิตบณัฑติครูที่ดีขึ้น การไดร้ับงบประมาณ
เพื่อจัดหาครภุณัฑ์ ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยังส่งผลให้การจัดการเรยีนการสอนของ
คณะครุศาสตรม์ีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย  
 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตและภำรกิจหลัก 

ปรัชญำ  ครูดีสร้างคน คนดีสร้างชาติ ครุศาสตรส์ร้างครูดี 
วิสัยทัศน์  คณะครุศาสตร์ เป็นผู้น าในการประยุกต์ศาสตร์พระราชามาใช้ในการผลติและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล 
วัตถุประสงค ์

  1. เพื่อผลิตบณัฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 
3. เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
4. เพื่อบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรมที่ทันสมยัและมีธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 
  1. ผลิตบณัฑิตครูให้มีความรู้ ทักษะและความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพ   
  2. พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรคน์วัตกรรมทางการศึกษา 

3. ให้บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
  1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบณัฑิตครูที่เน้นสมรรถนะสูงทั้งด้านความรู้และคุณธรรม 
  2. สร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาวิชาชีพคร ู
  3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการวิชาการ 

4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากล 

เป้ำประสงค์ 
  1. ผลิตบณัฑิตครูที่มีคณุภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
  2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ีคุณค่าเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

3. ให้บริการวิชาการและพัฒนาวชิาชีพครูด้วยหลักสูตรระยะสั้นท่ีหลากหลาย 
  4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและศลิปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ 
  5. บริหารจัดการที่ทันสมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลด้วยมาตรฐานระดับสากล 

ค่ำนิยมหลัก  EDU  E : Efficiency     คือ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า ชุมชนและสังคมพึงพอใจ 
     D : Democracy  คือ การท างานร่วมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย 
     U : Unity          คือ มีความรัก ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดยีวกันและภักดีต่อองค์กร 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อัตลักษณ์ของสถำบัน  บัณฑติมจีิตอาสา สร้างสรรค์ปญัญา พัฒนาท้องถิ่น  
จุดเน้นและจุดเด่นของคณะ  ผลติ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศำสตร์ 

  อ่อนน้อม ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน อุทิศตนให้กับงาน รอบรู้วิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพ 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

โครงสร้ำงกำรองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 1. โครงสร้ำงองค์กร : Organization  Chart   

 
 

 
 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ 

คณบดีคณะครุศาสตร ์

รองคณบด ี หัวหน้าศูนย ์ประธานโปรแกรม/ 
ประธานกลุ่มสาขาวิชา 

หัวหน้าส านักงาน
คณบดี 

-  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
-  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
   บริการวิชาการ 
-  รองคณบดีฝ่ายกิจการ 
   นักศึกษา 
-  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
   วางแผนและพัฒนา 
-  รองคณบดีฝ่ายประกัน 
   คุณภาพการศึกษา 

-  งานธุรการ 
-  งานการเงิน บัญชี  
   และพัสดุ 
-  งานประชาสัมพันธ์ 
-  งานอาคารสถานท่ี 
-  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
-  งานเลขานุการ 

 

-  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
-  โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
-  โปรแกรมวิชาพลศึกษา 
-  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 
-  โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ 
   ทัว่ไป 
-  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
-  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
-  โปรแกรมวิชาภาษาไทย 
-  โปรแกรมวิชาคอมพวิเตอร์ 
-  โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
-  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
-  สาขาวิชาจิตวิทยา 
-  สาขาวิชาหลกัสูตรและ 
   การสอน 
-  สาขาวิชาวจิัยและประเมินผล 
   การศึกษา 
-  สาขาวิชาเทคโนโลยแีละ 
   นวัตกรรมทางการศึกษา 

 

-  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
-  ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
   การศึกษาพิเศษ 
-  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
-  ศูนย์ส่งเสริมและ 
   บริการสุขภาพ 
-  โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ 
   ก าแพงเพชร 
 

 

โครงสร้ำงองค์กร 

-  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงเรียน
สาธิต 
-  ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนา
ระบบบริหาร 
-  ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
-  ผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายพัฒนา
งานวิจัย 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
วิชาการและวิเทศสัมพันธ ์
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการ 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.  โครงสร้ำงกำรบริหำร : Administration Chat   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

คณบดีคณะครุศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ 

 
คณะกรรมกำรประจ ำ

คณะ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก 

 

 

รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร 

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช 
 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 

รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ 
รศ.ธงชัย ช่อพฤกษา 

-  งานกิจกรรมนักศึกษา 
-  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-  งานสวัสดิการและทุนการศึกษา 
-  งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
-  งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
-  งานรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

-  งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
-  งานพัฒนาหลักสูตร 
-  งานรับรองปริญญาทางการศึกษา
และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
-  งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษา/บุคลากร 
-  การพัฒนาคณาจารย์ด้านการ 
จัดการเรียนการสอน และ 
การท าผลงานทางวิชาการ 
-  งานการจัดการความรู้ด้าน 
การผลิตบัณฑิต 
-  งานฝึกอบรมลูกเสือ 

-  งานวิจัย 
-  งานบริการวิชาการ 
-  งานจดแจ้งลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร 
/อนุสิทธิบัตร 
-  งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
/นานาชาติ 
-  งานวารสารวิชาการ 
-  งานจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
-  งานวิเทศสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 
วำงแผนและพัฒนำ 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล 

รองคณบดีฝ่ำยประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
ผศ.อมรา ศรีแก้ว 

-  งานพัฒนาแผนกลยุทธ์ และ 
แผนปฏิบัติราชการ 
-  งานอ านวยการประชุมบุคลากร และ
กรรมการประจ าคณะ 
-  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
-  งานระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
คณะ 
-  งานบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาองค์กร 

-  งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
และคณะ 
-  งานส ารวจภาวะการมีงานท า 
-  งานส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
-  งานสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อม 
   เพื่อการแข่งขันแก่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 
-  งานเลขานุการ 
 

-  โปรแกรม/สาขาวิชา 
-  ศูนย์ศึกษาการพฒันาคร ู
-  โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ 
-  โรงเรียน ตชด. 
-  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และ 
   บัณฑิตศึกษา 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะครุศำสตร์ 
ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบด ี
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ ฉัตรวิโรจน ์ รองคณบด ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล รองคณบด ี
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม ตัวแทนคณาจารย ์

ดร.ปราณี เลิศแก้ว ตัวแทนโปรแกรมวิชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา กมุทธภิไชย ตัวแทนโปรแกรมวิชา 

ดร.รมย์ พะโยม ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ทักดนัย เพชรเภร ี ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.อภิชัย นุชเนื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
คณะกรรมกำรบริหำรคณะครุศำสตร์ 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ ฉัตรวิโรจน ์ รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช รองคณบดฝี่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
รองศาสตราจารย์ธงชัย ช่อพฤกษา รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล รองคณบดฝี่ายบริหาร วางแผนและพัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว รองคณบดฝี่ายประกันคณุภาพการศึกษา 
อาจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม ผู้อ านวยการโรงเรยีนอนุบาลราชภัฎฯ 

รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการศกึษาพิเศษ 
อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
อาจารย์ ดร.ปราณี  เลศิแก้ว ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
อาจารย์อุไรวรรณ  ปานทโชต ิ ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา กมุทธภิไชย ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
อาจารย์ ดร.เลเกีย เขียวด ี ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา 
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา 

อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย ์ ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริัฏฐ์ เพ็งแดง ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
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คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หลักสูตรและสำขำวิชำท่ีเปิดสอน  
 ในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มีการจัดการเรยีนการสอนในระดับปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบตัรบณัฑติ รวมทั้งสิ้น 15 หลักสตูร ดังนี ้

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำ สำขำวิชำ 

 ระดับปริญญำตรี 10 หลักสูตร   

ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) ค.บ. การประถมศึกษา 
ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) ค.บ. คณิตศาสตร ์
ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) ค.บ. พลศึกษา 
ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี)  ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) ค.บ. ภาษาจีน 
ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) ค.บ. ภาษาไทย 
ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) ค.บ. คอมพิวเตอร ์
ครุศาสตรบณัฑติ (5 ปี) ค.บ. สังคมศึกษา 

 ระดับปริญญำโท 1 หลักสูตร   

ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. การบริหารการศึกษา 
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศศ.ม. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา 

 ระดับปริญญำเอก 2 หลักสูตร   

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ปร.ด. การบริหารการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา 

 ระดับประกำศนียบัตร 1 หลักสูตร   

ประกาศนียบตัรบณัฑติ ป.วิชาชีพ วิชาชีพครู 

 
จ ำนวนนักศึกษำและจ ำนวนนกัศกึษำเต็มเวลำ (FTES) 

1. จ ำนวนนักศกึษำ จ ำแนกตำมหลักสูตรสำขำวิชำ และประเภทนักศึกษำ 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำจ ำแนกตำมชั้นปี 

รวม 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

ระดับปริญญำตรี 418 457 501 374 552 2,302 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 45 53 55 33 38 224 

สาขาวิชาภาษาจีน 33 36 54 31 31 185 
สาขาวิชาภาษาไทย 60 55 56 34 40 245 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 15 38 49 23 75 200 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 57 52 48 23 52 232 

สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 29 24 28 26 34 141 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 40 44 53 60 63 260 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สำขำวิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำจ ำแนกตำมชั้นปี 

รวม 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 51 51 53 57 69 281 
สาขาวิชาพลศึกษา 37 48 52 25 71 233 

สาขาวิชาการประถมศึกษา 51 56 53 62 79 301 
ระดับปริญญำโท 26 20 19 - - 65 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 21 20 19 - - 60 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร 

และการพัฒนา 
5 - - - - 5 

ระดับปริญญำเอก 6 6 7 22 13 54 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 3 - 3 7 6 19 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหาร 

และการพัฒนา 
3 6 4 15 7 35 

ระดับประกำศนียบัตร - 175 - - - 175 
สาขาวิชาชีพคร ู - 175 - - - 175 

รวม 450 658 527 396 565 2,596 

 
2. จ ำนวนนักศกึษำเต็มเวลำ (FTES)   

สำขำวิชำ 
SCH = (ผลรวมจ ำนวนหน่วยกิต x จ ำนวนนักศกึษำ) 

ภำคเรียน
1/2561 

ภำคเรียน
2/2561 

ภำคเรียน
3/2561 

รวม FTES  

ภำคปกติ 33,495 30,762 99 64,356 
(SCH/36) 
1,787.67 

ไม่สังกัดสาขาวิชา 4,887 3,840 - 8,727 242.42 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 1,728 966 - 2,748 76.33 

สาขาวิชาจิตวิทยา 1,021 584 - 1,605 44.58 
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล 953 1,614 - 2,567 71.31 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1,689 894 - 2,583 71.75 
สาขาวิชาพลศึกษา 3,603 2,456 - 6,059 168.31 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 2,212 1,598 24 3,834 106.50 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 1,831 2,444 - 4,275 118.75 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 2,226 2,707 - 4,933 137.03 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 1,539 1,476 12 3,027 84.08 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2,575 5,182 21 7,778 216.06 

สาขาวิชาภาษาจีน 1,435 1,096 42 2,573 71.47 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1,425 1,152 - 2,577 71.58 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สำขำวิชำ 
SCH = (ผลรวมจ ำนวนหน่วยกิต x จ ำนวนนักศกึษำ) 

ภำคเรียน
1/2561 

ภำคเรียน
2/2561 

ภำคเรียน
3/2561 

รวม FTES  

สาขาวิชาภาษาไทย 2,354 2,215 - 4,569 126.92 

สาขาวิชาการประถมศึกษา 4,017 2,538 - 6,555 182.08 

บัณฑิตศึกษำ 1,428 1,696 1,313 4,437 
(SCH/45) 

98.60 
ปริญญาโท 333 582 356 1,271 28.24 
ปริญญาเอก 1,095 1,114 957 3,166 70.36 

กศ.บป. 72 174 72 318 
(SCH/45) 

7.07 
สาขาวิชาจิตวิทยา - 60 - 60 1.33 
สาขาวิชาพลศึกษา - 114 27 141 3.13 

สาขาวิชาการประถมศึกษา 72 - 45 117 2.60 
รวม 34,995 32,632 1,484 69,111 1,893.34 

 
(1) จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า FTES เท่ากับ 1,893.34 
(2) จ านวนอาจารย์ประจ า (นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง) 69 คน 
(3) เกณฑม์าตรฐานค่า FTES ต่อจ านวนอาจารย์ประจ ากลุ่มครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ เท่ากับ 1 : 30 
(4) การเทียบเกณฑม์าตรฐาน FTES ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 0.9147 

 
จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนบัสนนุ 
 1. บุคลำกรสำยวิชำกำร 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ประเภท ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณวุฒิ 

หมำยเหตุ 

สญจ. พนง. ขรก. อ. ผศ. รศ. ตร ี โท เอก 

1 นางสาวสณุี บุญพิทักษ ์ - - 1 - - 1 - - 1 ต่ออายุราชการ 

2 นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ - - 1 - - 1 - - 1 ต่ออายุราชการ 

3 นายธงชัย ช่อพฤกษา - - 1 - - 1 - 1 -  

4 นายวชิระ วิชชุวรนันท์ - - 1 - - 1 - - 1  

5 นางสาวสุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส - - 1 1 - - - - 1  

6 นายชัยรัตน์ บุม ี - - 1 - 1 - - - 1  

7 นางพัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ - - 1 - - 1 - 1 -  

8 นายบัณฑติ ฉัตรวโิรจน ์ - - 1 - - 1 - - 1  

9 นางสาวยุภาดี ปณะราช - - 1 - - 1 - - 1  

10 นางอังสุรีย์ พันธ์แก้ว - - 1 - 1 - - - 1  
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ประเภท ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณวุฒิ 

หมำยเหตุ 

สญจ. พนง. ขรก. อ. ผศ. รศ. ตร ี โท เอก 

11 นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ - 1 - - 1 - - - 1  

12 นายอนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า - 1 - - 1 - - 1 -  

13 นายชูวิทย์ กมุทธภิไชย - 1 - - 1 - - 1 -  

14 นางศรินญา หวาจ้อย - 1 - - 1 - - 1 -  

15 นางธิดารัตน์ ทวีทรัพย ์ - 1 - 1 - - - - 1  

16 นางสาวชลชลิตา กมุทธภิไชย - 1 - - 1 - - 1 -  

17 นายยุทธนา พันธ์ม ี - 1 - 1 - - - 1 -  

18 นายเฉลมิ ทองจอน - 1 - 1 - - - 1 -  

19 นางสาววรพรรณ ขาวประทุม - 1 - 1 - - - - 1  

20 นางสาวรัตติกาล โสภคัค์ศรีกลุ - 1 - - 1 - - 1 -  

21 นางสาวปาริชาต เตชะ - 1 - - 1 - - - 1  

22 นางอมรา ศรีแก้ว - 1 - - 1 - - 1 -  

23 นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน ์ - 1 - 1 - - - 1 -  

24 นายนิติพันธ์ บุตรฉุย - 1 - 1 - - - 1 -  

25 นายทวิโรฒ ศรีแก้ว - 1 - 1 - - - 1 -  

26 นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชต ิ - 1 - 1 - - - 1 -  

27 นายไตรรงค์ เปลี่ยนแสง - 1 - 1 - - - - 1  

28 นางสาวปราณี เลศิแก้ว - 1 - 1 - - - - 1  

29 นางสาวสมหญิง กัลป์เจริญศรี  - 1 - 1 - - - 1 - ศึกษาต่อเต็มเวลา 

30 นายศุภวัฒน์ วิสิฐศริิกุล - 1 - 1 - - - 1 -  

31 นางสาวอรทัย บุญเที่ยง - 1 - 1 - - - 1 -  

32 นายวชิระ พิมพ์ทอง - 1 - 1 - - - 1 -  

33 นายเลเกีย เขียวด ี - 1 - - 1 - - - 1  

34 นายวิวัฒน์ ทวีทรัพย์ - 1 - 1 - - - - 1  

35 นายภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล - 1 - - 1 - - - 1  

36 นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล - 1 - - 1 - - - 1  

37 นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลดั - 1 - 1 - - - 1 -  

38 นายจิรัฏฐ์ เพ็งแดง - 1 - - 1 - - 1 -  

39 นางสาวกษมา สรุเดชา - 1 - 1 - - - 1 -  

40 นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ - 1 - 1 - - - 1 - ศึกษาต่อเต็มเวลา 

41 นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว - 1 - 1 - - - 1 - ศึกษาต่อเต็มเวลา 

42 นางสาวธิดารตัน์ พรหมมา - 1 - 1 - - - 1 -  

43 นางสาวจุฑาทิพย์ โอบอ้อม - 1 - 1 - - - 1 -  
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที ่ ชื่อ – สกุล 
ประเภท ต ำแหน่งทำงวิชำกำร คุณวุฒิ 

หมำยเหตุ 

สญจ. พนง. ขรก. อ. ผศ. รศ. ตร ี โท เอก 

44 นายมนตรี หลินภ ู - 1 - 1 - - - 1 -  

45 นางสาวธารณา สุวรรณเจรญิ - 1 - 1 - - - 1 -  

46 นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ - 1 - 1 - - - 1 -  

47 นางรุ่งนภา บุญยิ้ม - 1 - 1 - - - 1 -  

48 นางสาวมณฑา หมไีพรพฤกษ์ - 1 - 1 - - - - 1  

49 นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น - 1 - 1 - - - - 1  

50 นายขวัญชัย ขัวนา - 1 - 1 - - - - 1  

51 นายประจบ ขวญัมั่น - 1 - 1 - - - - 1  

52 นายเมธี มธุรส - 1 - 1 - - - 1 -  

53 นายจิรพงค์ พวงมาลัย - 1 - 1 - - - 1 -  

54 นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด - 1 - 1 - - - 1 -  

55 นางสาวนันท์นภัส ชิตนุรตัน ์ - 1 - 1 - - - 1 - ศึกษาต่อเต็มเวลา 

56 นางดรุณี  ชัยมงคล 1 - - - 1 - - 1 -  

57 นางสุมาลี วิทยรัตน ์ 1 - - 1 - - - 1 -  

58 นายธวัช วีระศิริวัฒน ์ 1 - - - - 1 - 1 -  

59 นายก่อเกียรติ วิทยรัตน ์ 1 - - - 1 - - 1 -  

60 มล.ปัทมาวดี สิงหจาร ุ 1 - - - 1 - - 1 -  

61 นางอรอนงค์ แจ่มผล 1 - - - 1 - - 1 -  

62 นายถาวร สารวิทย ์ 1 - - - - 1 - - 1  

63 นายสุวัฒน์ วรานสุาสน ์ 1 - - - 1 - - - 1  

64 นายภูมสิิทธ์ิ สัจจหทยาศรม 1 - - 1 - - - 1 -  

65 นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช 1 - - 1 - - - - 1  

66 นายมานพ ศรีเทียม 1 - - 1 - - - 1 -  

67 นายศรวัส ศริ ิ 1 - - 1 - - - - 1  

68 นายสุพล เพ็ชรบัว 1 - - 1 - - - 1 -  

69 นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วใส 1 - - 1 - - - 1 -  

70 นายโกมินทร์  บุญช ู    1 - - - 1 -  

71 นางสาวนุชจรีย์ สีแก้ว 1 - - 1 - - - 1 -  

72 นายตฤณ หงษ์ใส 1 - - 1 - - - 1 -  

73 นายณัฐกานต์ ประจันบาน 0.5 - - 0.5 - - - 0.5 -  

74 นางสาวเสาวภา อินทร์แก้ว 0.5 - - 0.5 - - 0.5 - -  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 17 45 10 45 19 9 0.5 46.5 26 73 คน 

คิดเป็นร้อยละ 23.29 61.64 13.70 61.64 26.03 12.33 0.69 63.70 35.62  
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนนุ    

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภท ต ำแหน่ง 

1 นางมาริตา จติช ู พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2 นางสาวณิชารยี์ วุฒิชุมภ ู ” นักวิชาการศึกษา 
3 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ ์ ” เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4 นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ ” นักวิชาการโสตทัศนปูกรณ ์
5 นายพรหมธร พูลสุข ” เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6 นายอานนท์ ปลื้มเนตร ” เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7 นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ ์ ” เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8 นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม ” เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
9 นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศร ี ” นักวิชาการศึกษา 
10 นางสาวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน ” นักวิชาการศึกษา 
11 นางสาววาสนา สรุะพา ” นักวิชาการศึกษา 
12 นางสาวกรรณิกา จันสายทอง ” นักวิชาการศึกษา 
13 นางสาววาสนา จันทรผ์่อง พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
14 นางสาวกาญจนา  นาคสวาท ลูกจ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
15 นายไกรสร สิงไฝแก้ว ” เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการวิทยาศาสตร ์
16 นายพินิต มณเีขียว ” เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้าราชการ 10 คน        
ร้อยละ 13.70

พนักงานมหาวิทยาลัย 45 คน
ร้อยละ 61.64

อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง 17 คน
ร้อยละ 23.29

ประ เ ภทบุ ค ล ำกร

2. สรุปข้อมูลจ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำร 

   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย์ 9 คน 
ร้อยละ 12.33

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 คน
ร้อยละ 26.33อาจารย์ 45 คน

ร้อยละ 61.64

ต ำ แหน่ ง ท ำ ง วิ ช ำ ก ำ ร

ปริญญาเอก 26 คน
ร้อยละ 35.62

ปริญญาโท 46.5 คน
ร้อยละ 63.70

ปริญญาตรี 1 คน
ร้อยละ 0.69

คุณวุ ฒิ ท ำ ง ก ำรศึ กษำ
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนบัสนนุ    

ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภท ต ำแหน่ง 

1 นางมาริตา จติช ู พนักงานมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2 นางสาวณิชารยี์ วุฒิชุมภ ู ” นักวิชาการศึกษา 
3 นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ ์ ” เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4 นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ ” นักวิชาการโสตทัศนปูกรณ ์
5 นายพรหมธร พูลสุข ” เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
6 นายอานนท์ ปลื้มเนตร ” เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
7 นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ ์ ” เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
8 นางสาวระพีพร พุ่มอิ่ม ” เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
9 นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศร ี ” นักวิชาการศึกษา 
10 นางสาวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน ” นักวิชาการศึกษา 
11 นางสาววาสนา สรุะพา ” นักวิชาการศึกษา 
12 นางสาวกรรณิกา จันสายทอง ” นักวิชาการศึกษา 
13 นางสาววาสนา จันทรผ์่อง พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
14 นางสาวกาญจนา  นาคสวาท ลูกจ้างช่ัวคราว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
15 นายไกรสร สิงไฝแก้ว ” เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการวิทยาศาสตร ์
16 นายพินิต มณเีขียว ” เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์

 
อำจำรย์ประจ ำท่ีลำศึกษำต่อเต็มเวลำ/บำงเวลำ   

ที ่ ชื่อ – สกุล เต็มเวลำ บำงเวลำ 
ปีที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ 

2562 2563 2564 2565 
1 นายยุทธนา  พันธ์มี - / / - -  
2 นายเฉลมิ  ทองจอน - / / - -  
3 นายธัชนิติ  วีระศิริวัฒน ์ - / / - -  
4 นายมนตรี  หลินภ ู - / / - - - 
5 นายนิติพันธ์  บุตรฉุย - / - / - - 
6 นางสาวสมหญิง  กัลป์เจริญศร ี / - - / - - 
7 นางสาวธิดารตัน์  พรมมา - / - / - - 
8 นางสาวศุภรดา  สุขประเสริฐ - / - / - - 
9 นางสาวชลธิชา สว่างไตรภพ / - - - - / 
10 นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว / - - - - / 
11 นางสาวนันท์นภัส ชิตนุรตัน ์ / - - - - / 
รวม 11  คน 4 คน 7 คน 4 คน 4 คน - 3 คน 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

งบประมำณ  

ประเภทงบประมำณ 
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2560 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 

จ ำนวน (บำท) ร้อยละ จ ำนวน (บำท) ร้อยละ จ ำนวน (บำท) ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน 4,128,814 38.47 5,062,360 50.63 6,413,200 68.03 
งบประมาณเงินรายได้  6,603,310 61.53 4,936,310 49.37 3,014,480 31.97 

รวม 10,732,124 100 9,998,670 100 9,427,680 100 

  
อำคำรสถำนที ่

1) อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นอาคารสูง 6 ช้ัน ประกอบด้วย 
  ช้ัน 1 เป็นอาคารลานจอดรถ และห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์   
  ช้ัน 2 ประกอบด้วย ส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา ห้องประชุม จ านวน  
2 ห้อง โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สโมสรนักศึกษาคณะครศุาสตร์ ฝา่ยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ห้องสมุด ศูนยศ์ึกษาการ
พัฒนาครู และห้อง I - classroom 
  ช้ัน 3 ประกอบด้วย ห้องประชุมครุุร่มสัก 1 ห้องประชุมคุรรุ่มสัก 2 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิจัยและ
ประเมินผล ห้องพักอาจารย์จิตวิทยา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย  
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และหอ้งพักอาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  ช้ัน 4 ประกอบด้วย ศูนย์นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏบิัติการทาง
ภาษา และห้องเรียน 
  ช้ัน 5 ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ห้องเรยีน ห้อง I - classroom 
  ช้ัน 6 ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องเรียน ห้อง I - classroom 
 2) อาคาร 2 (อาคารครุศาสตร์ หลงัเก่า) เป็นอาคารสูง 3 ช้ัน แบ่งเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี ้
  ช้ัน 1 ห้องประชุมคุรรุ่มสัก 1 ห้องประชุมคุรรุ่มสัก 2 ห้องเรียน 2301 และห้องเรียน 2308 
  ช้ัน 2 ห้องเรียน 2204 ห้องมัลตมิเีดีย ห้องสตดูิโอ ห้องเรียน 2208 และห้องเรยีน 2209 
  ช้ัน 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3  
ห้องเรียน 2301 และห้องเรียน 2309  
 3) อาคารกีฬาในรม่ (หลังเก่า) ประกอบด้วย 
  ห้องออกก าลังกาย (Fitness) ห้องเรียน 3 ห้อง สนามกีฬาในรม่ สนามเทนนิสสนามตะกร้อ สนาม
วอลเลย์บอล และอาคารกีฬากลางแจ้ง 
 4) อาคารกีฬาในรม่ (หลังใหม)่ ประกอบด้วย 
  ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาพลศกึษา ห้องเรียนขนาดใหญ่ 3 ห้อง ห้องเรียนขนาดเล็ก 2 ห้อง ห้อง
ประชุม ห้องอเนกประสงค์ ห้องออกก าลังกาย (Fitness) สระว่ายน้ า สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอล สนามตะกร้อ  
และสนามแบตมินตัน 
 5) โรงเรียนอนุบาลราชภฏัก าแพงเพชร   
 6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 



 
ห
น้
า | 17 


 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessm

ent Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณ

ะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพ
งเพชร 

1.8 ผลการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของการประเมินปีที่ผ่านมา 

สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร ผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ด าเนินการในปีการศึกษา 2561 ดังนี ้

ข้อเสนอแนะ 
จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมทั้งหมด 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการยัง

ไม่เสร็จสิ้น 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่ถึง

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะการประเมินที่

ด าเนินการ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม - - 
ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะการประเมินที่ด าเนินการ  
เท่ากับร้อยละ 100 

องค์ประกอบท่ี  1 
การผลิตบัณฑิต 

4 กิจกรรม 4 กิจกรรม - - 
ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะการประเมินที่ด าเนินการ  
เท่ากับร้อยละ 100 

องค์ประกอบท่ี  2 
การวิจัย 

6 กิจกรรม 6 กิจกรรม - - 
ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะการประเมินที่ด าเนินการ  
เท่ากับร้อยละ 100 

องค์ประกอบท่ี  3 
การบริการวิชาการ 

5 กิจกรรม 5 กิจกรรม - - 
ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะการประเมินที่ด าเนินการ  
เท่ากับร้อยละ 100 

องค์ประกอบท่ี  4 
การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
1 กิจกรรม 1 กิจกรรม - - 

ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินที่ด าเนินการ  

เท่ากับร้อยละ 100 
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 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessm

ent Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณ

ะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพ
งเพชร 

ข้อเสนอแนะ 
จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมทั้งหมด 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมที่ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการยัง

ไม่เสร็จสิ้น 
(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่ถึง

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะการประเมินที่

ด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี  5 
การบริหารจัดการ 

3 กิจกรรม 3 กิจกรรม - - ร้อยละของผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินที่ด าเนินการ  

เท่ากับร้อยละ 100 
รวมท้ังหมด  20 กิจกรรมที่ด าเนินการจาก  20  กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  100 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ส่วนที่ 2 
 

ส่วนส ำคัญ 
 
องค์ประกอบท่ี 1 กำรผลิตบัณฑติ (มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน)  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง   
 คณะครุศาสตร์ ไดส้รุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561 ของทุก
หลักสตูรที่คณะครุศาสตรร์ับผดิชอบ โดยมผีลการประเมินรายหลักสูตร ดังนี้ 
 

ที ่ หลักสูตร ผลกำรประเมิน 
1 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย   3.39 

2 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.58 
3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.65 

4 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.63 
5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.81 
6 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 3.34 
7 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจีน   3.08 
8 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3.89 

9 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 3.85 
10 หลักสตูครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา   3.60 

11 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.43 
12 หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3.97 

13 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.35 
14 หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชายุทธศาสตร์การบรหิารและการพัฒนา 3.30 

15 หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพคร ู 2.41 
รวม 52.28 

 
สูตรกำรค ำนวณ 
  

คะแนนท่ีได้      =  

 
 

 

  

ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสตูร 

 

จ านวนหลักสตูรท้ังหมดที่คณะรับผิดชอบ 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   =  
52.28

15
  

    
   =       3.49 คะแนน  
  
หลักฐำน 
 

คศ.1.1-0-1 รายงานสรุปผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับดบัหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 3.49 3.49 คะแนน X ค่าเฉลี่ย 3.51 
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 

ค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าเฉลี่ย 3.49 3.49 คะแนน X 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

ผศ.อมรา ศรีแก้ว ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

อ.ยุทธนา พันธ์มี  
น.ส.ภัทวรรณ์ ไชยภักดิ ์

โทรศัพท์ 083 - 6265716 โทรศัพท์ 099 - 2414169 
E-mail aum_raja@hotmail.com E-mail nunenyy.p@gmail.com 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน โดยการเปลีย่นแปลงค่าร้อยละ่ของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็น 
คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
ผลกำรประเมินตนเอง   
 ในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา) จ านวน 73 คน มีคณาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 26 คน เมื่อค านวณตามสูตร พบว่า 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีณุวุฒิปริญญาเอก เท่ากับร้อยละ 35.62 คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 4.45 คะแนน โดยมรีายละเอยีด 
ดังนี ้
 
ตำรำงอำจำรยป์ระจ ำคณะที่มีคุณวุฒปิริญญำเอก 

ที ่ ชื่อ-สกลุ สำขำวิชำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สณุี บุญพิทกัษ์ ปร.ด. (หลักสูตรการศึกษา) 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ ์ Ph.D. (Educational Psychology) 
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ Ph.D. (Education) 

4 อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบรหิารและการพัฒนา) 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี Ph.D. (Education) 
6 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ ฉัตรวิโรจน ์ ค.ด. (อุดมศึกษา)  
7 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตรป์ระยุกต)์ 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว ปร.ด. (การศึกษาปฐมวัย) 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
13 อาจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
14 อาจารย์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว วท.ด. (ชีวเคมี)  

15 อาจารย์ ดร.มณฑา หมไีพรพฤกษ์ วท.ด. (ชีวเคมี)  
16 อาจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

17 อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 
18 อาจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศกึษา) 

19 รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร สารวทิย ์ Ed.D. (Educational Administration) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ วรานุสาสน ์ กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา)  
21 อาจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง ปร.ด. (วิทยาศาสตรศ์ึกษา)  
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ สำขำวิชำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

22 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย ์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
23 อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

24 อาจารย์ ดร.เลเกีย เขียวด ี ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 
25 อาจารย์ ดร.ศรวัส ศิร ิ ปร.ด. (บริหารการศึกษา) 
26 อาจารย์ ดร.ศิริโสภา แสนบญุเวช ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

 
โดยค ำนวณตำมสูตรได้ดังนี้ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยค์ณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก ตามสตูร 
 

คะแนนท่ีได้      =  

 
 

 

       = 
26

73
  

    
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก  =    35.62 คะแนน   
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  

คะแนนท่ีได้      =  
 
 

       = 
35.62

40
  

    
       =    4.45 คะแนน   
หลักฐำน 
 

คศ.1.2-0-1 รายชื่ออาจารย์ประจ าทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

 
 
 
 
 
 

  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
X 100 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

X 
5 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 35.62 4.45 คะแนน / ร้อยละ 40 
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 35.62 4.45 คะแนน / 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา 
นางสาวกาญจนา นาคสวาท 

โทรศัพท์  080 - 2656451 โทรศัพท์  096 - 6638980 

E-mail   E-mail  kanjana30091@gmail.com 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน โดยการเปลีย่นแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน

ระหว่าง 0-5 
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ผลกำรประเมินตนเอง   
 ในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวม
อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อเต็มเวลา) จ านวน 73 คน มีคณาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 29 คน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 20 คน และรองศาสตราจารย์ จ านวน 9 คน เมื่อค านวณตามสูตร พบว่า ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับร้อยละ 39.73 คะแนนท่ีไดเ้ท่ากับ 3.31 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 
ตำรำงอำจำรย์ประจ ำคณะที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ สังกัดหลักสูตร/สำขำวิชำ 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.สณุี บุญพิทกัษ์ การศึกษาปฐมวัย 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ ์ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

3 รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ การประถมศึกษา 
4 อาจารย์ ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส วิจัยและประเมินผลการศึกษา 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บมุี คอมพิวเตอร ์
6 รองศาสตราจารย์พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม ์ การศึกษาปฐมวัย 
7 รองศาสตราจารย์ ธงชัย ช่อพฤกษา หลักสตูรและการสอน 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ ฉัตรวิโรจน ์ ภาษาอังกฤษ 
9 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช คณิตศาสตร ์

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ การประถมศึกษา 

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ รักพรมงคล การบริหารการศึกษา 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล การบริหารการศึกษา 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ การประถมศึกษา 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า ภาษาอังกฤษ 
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์ กมุทธภไิชย สังคมศึกษา 

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินญา หวาจอ้ย คอมพิวเตอร ์
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ที ่ ชื่อ-สกลุ สังกัดหลักสูตร/สำขำวิชำ 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา กมุทธภิไชย สังคมศึกษา 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัตติกาล โสภคัค์ศรีกุล สังคมศึกษา 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแก้ว ภาษาไทย 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริัฏฐ์ เพ็งแดง ภาษาไทย 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารยด์รณุี  ชัยมงคล วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
23 รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์ พลศึกษา 
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่อเกียรติ วิทยรัตน ์ พลศึกษา 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มล.ปัทมาวดี สิงหจาร ุ พลศึกษา 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

27 รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร สารวทิย ์ การบริหารการศึกษา 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ วรานุสาสน ์ การบริหารการศึกษา 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย เขยีวด ี สังคมศึกษา 

 
โดยค ำนวณตำมสูตรได้ดังนี้ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มตี าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร   
 
  

คะแนนท่ีได้      =  

 
 

 

       = 
29

73
   x  100 

    
 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มตี าแหน่งทางวิชาการ =    39.73 คะแนน   
 
 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ  1  เทียบกับคะแนนเตม็  5 
 
  

คะแนนท่ีได้      =  
 
 

       = 
39.73

60
  x  5 

    
       =    3.31 คะแนน   
 
 

  

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีต าแหนง่ทางวิชาการ 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

X 100 

  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หลักฐำน 
 

คศ.1.3-0-1 รายชื่ออาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 30 ร้อยละ 39.73 3.31 คะแนน / ร้อยละ 40 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
ร้อยละ 30 ร้อยละ 39.73 3.31 คะแนน / 

ผู้ก ำกับดแูล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ผศ.ชลชลิตา กมุทธภไิชย 
นางสาวณิชารยี์ วุฒิชุมภ ู

โทรศัพท์  080 - 2656451 โทรศัพท์  088 - 2805813 

E-mail   E-mail   
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน - ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑม์าตรฐานก าหนด

เป็นคะแนน 5 
- ในกรณีที่จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ค านวณหาค่า 
ความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศกึษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากบัเกณฑม์าตรฐาน และน าค่า
ความแตกต่างมาพิจารณา ดังนี ้
1. ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 20 ก าหนดเป็นคะแนน 0 
2. ค่าความแตกต่างของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑม์าตรฐานตั้งแต่
ร้อยละ 0.01 และไมเ่กินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของ
หลักสตูรนั้น ๆ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง   
 
โดยค ำนวณตำมสูตรได้ดังนี้ 

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างเกณฑ์มาตรฐานและน ามาคดิเป็นร้อยละ ตามสตูร     
 

 
  

  
 

      = 
27.44  − 30

30
  

    
  ร้อยละทีไ่ด้จากการค านวณ  =    - 2.56 คะแนน   
 
 2.  น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้  
     2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
     2.2) ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
    2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนน ดังนี ้
  

 
คะแนนท่ีได้      =     

 

ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับรอ้ยละ  0  คิดเป็น  5  คะแนน 
     

=  5 คะแนน 

  
สัดส่วนจ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นจริง – สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
                                    สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 

X 100 

5 – (ค่าร้อยละที่ค านวณไดจ้ากขอ้ 2.3) 
4 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หลักฐำน 
 

คศ.1.4-0-1 ตารางจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 คะแนน ร้อยละ -2.56 5 คะแนน / 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 

5 คะแนน ร้อยละ -2.56 5 คะแนน / 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวโิรจน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ผศ.ศรินญา หวาจ้อย 
นางสาวกาญจนา นาคสวาท 

โทรศัพท์ 080 – 2656451 โทรศัพท์ 096 - 6638980 
E-mail - E-mail  kanjana30091@gmail.com 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง   
มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิต
ให้แก่นักศึกษาในคณะ 

 
มหาวิทยาลยัจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศกึษา 2562 ที่ 
986/2562  
     มหาวิทยาลยัจัดการอบรมการใช้ระบบให้
ค าปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ เพื่อเตรยีม
ความพร้อมและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาท้ัง 10 โปรแกรมวิชา วันท่ี 6 
มีนาคม 2562 ณ กองพัฒนานักศึกษา มรภ.กพ.  
     เนื่องจากคณะครุศาสตรม์ีนักศึกษาจ านวน
มาก จึงมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรกึษาจัดเก็บและ
บันทึกข้อมูลนักศึกษาลงในรายงานการให้
ค าปรึกษาออนไลน์ ประกอบด้วย ข้อมูลด้าน

คศ.1.5-1-1  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 986/2562 
เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 
 
คศ.1.5-1-2 
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาอาจารย์ที่
ปรึกษา ออนไลน์  
 
คศ.1.5-1-3  
รายงานการให้ค าปรึกษา
ออนไลน์  
 
คศ.1.5-1-4  
ตัวอย่างการให้ค าปรึกษา
ทาง Social Network และ
บัญชีการรายรับ-รายจ่ายทุน
พิเศษ 20,000 บาท 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สุขภาพ ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมลูบุคคลที่
สามารถติดต่อได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและสามารถ
น าข้อมูลมาติดตามการช่วยเหลือนักศึกษาได้  
     คณะครุศาสตรไ์ด้จดัให้มีการให้ค าปรึกษาทั้ง
ทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตของนักศึกษาตาม
แบบฟอร์มที่อยู่ในคู่มือ ดังนี ้
     - จัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษานักศึกษา
คณะครุศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2562 
     - นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาผ่านทาง Social Network เช่น เฟซบุ๊ค 
ไลน์ เป็นต้น   
     โดยการจัดบริการให้ค าปรึกษาแยกเป็นหัวข้อ 
ดังนี ้
     1. ด้านวิชาการ 
     การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง
ของการเรียนการสอน โดยอาจารย์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ได้จาก
หลายช่องทาง ท้ังตามตารางเวลาให้ค าปรึกษา 
และจาก Social network ต่างๆ เช่น นักศึกษา
ปรึกษาเรื่องการวางแผนการเรียน การสอบ
มาตรฐานคอมพิวเตอร์ การสอบวดัระดับ
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ความเข้าใจในเรื่องที่เรียน 
การเพิ่มถอนรายวิชา การสังเกตการณส์อน การ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการวิจัย เป็นต้น 
     2. ด้านการใช้ชีวิต  
     การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและ
สังคม เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาความสมัพันธ์
ระหว่างเพื่อน ปัญหาความรัก ปญัหาทางด้าน
เศรษฐกิจ ปัญหาการใช้ชีวิต การปรับตัวใน
สถานศึกษาใหม่ และสถานศึกษาที่ฝึก
ประสบการณ์ และปญัหายาเสพตดิ เป็นต้น 
     ตัวอย่าง การแก้ปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น 
คณะครุศาสตร์ จดัสรรกองทุนกู้ยมืพิเศษ ให้กับ 
10 โปรแกรมวิชาๆ ละ 20,000 บาท   
     ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาได้นัดนกัศึกษาเพื่อ
ติดตามผลการให้ค าปรึกษาตามวนัเวลาที่ระบุลง
ในคู่มือรายงานภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

      ในกรณีที่ปัญหามีความรุนแรงเกินกว่า
ความสามารถการแก้ไขของอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่
เรียนจะแก้ไขได้ ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จดัหา
อาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญดา้นจิตวิทยาโดยตรง
เพื่อรับการส่งต่อและแกไ้ขปัญหา ดังน้ี  
     1. ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
     2. อาจารย์มนตรี หลินภ ู
     3. อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
     จากท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษาไดม้อบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน ในแต่ละโปรแกรมวิชา
ท าการเก็บข้อมูลนักศึกษาในด้านวิชาการ การใช้
ชีวิต การให้ค าปรึกษาเกีย่วกับเรื่องส่วนตัวและ
สังคมลงในรายงานการให้ค าปรึกษาออนไลน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน พบว่า อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูการให้
ค าปรึกษาได้อย่างครบถ้วน 
     ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้พบปัญหา ดังน้ี 
     1. ด้านวิชาการ พบว่า นักศึกษาปรึกษาเรื่อง 
การปรับตัวในสถานศึกษาใหม่ ปญัหาเรื่องการ
สังเกตการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
มากที่สุด เนื่องจากนักศึกษามีการย้ายสถานศึกษา
จากระดบัมัธยม มาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และ
การฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรยีน ซึ่งมคีวามแตกต่าง
กับการเรยีนการสอนในมหาวิทยาลัย 
     2. ด้านการใช้ชีวิต พบว่า ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและค่าครองชีพสูงระหวา่งการศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัย เช่น ค่าเช่าหอพัก ค่าน้ ามัน และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น 

☑ 2 มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

     มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมต่างๆ
ของคณะ และข่าวสารอื่นๆ ผ่านทางเฟซบุ๊คของ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ และ
ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ภายในคณะครุศาสตร์ 
ตลอดจนมีการจดัส่งข้อมลูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาไปที่ประธานโปรแกรมวชิาทั้งหมด โดย
แจ้งเวียนทางระบบงานสารบรรณ เพื่อขอความ

คศ.1.5-2-1  
ภาพประกาศข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
เช่นทุนการศึกษา  
 
คศ.1.5-2-2  
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
สมัครงานผ่านสื่อออนไลน ์
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อนุเคราะหต์ิดประกาศและประชาสัมพันธ์แจ้งให้
นักศึกษาได้รบัทราบ  
      มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านสื่อ
ออนไลน์หรือโปรแกรมวิชา โดย Social Network 
(เฟซบุ๊ค, ไลน)์ ของโปรแกรมวิชาเป็นสื่อกลางใน
การประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 
      มีการจัดท าป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ รับ
สมัครงาน ใหผู้้ประกอบการ/หน่วยงานสามารถติด
ประกาศรับสมคัรงานได้ หรือส่งข้อมูลผ่านทาง
คณะฯ เพื่อประกาศทางป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
ทาง Social Network ได้  
     จากการด าเนินงานด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
พบว่า นักศึกษารับรู้เกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์
จากทางคณะมากข้ึน ตามแหล่งข้อมูลที่คณะได้
จัดท า เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ 
เฟซบุ๊คและไลน์ของฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นต้น 
แต่จ านวนแหล่งงานท้ังเต็มเวลา และนอกเวลายัง
มีจ านวนไมเ่พียงพอกับความต้องการของนักศึกษา 
     ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 จึงมีการวางแผน
จัดหาเว็บไซตร์ับสมัครงาน และอบรมการท า 
Resume เพื่อสมัครงานออนไลน์ และ
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ประกอบการภายนอก เพื่อเป็น
การเปิดโอกาสให้นักศึกษา และผูป้ระกอบการได้
พบปะเข้าถึงกันมากข้ึน  

คศ.1.5-2-3  
สรุปโครงการ อบรมการท า 
Resume เพื่อสมัครงาน
ออนไลน์  
 

☑ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่
นักศึกษา 

     มีการจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการ และวิชาชีพแก่นักศึกษา ตามคณุลักษณะ
บัณฑิตของคณะครศุาสตร์ที่ส าคัญ ดังนี้ 
     1. กิจกรรมเพือ่พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการแก่นักศึกษา ได้แก่ อบรมวิชาผู้ก ากับ
ลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จัดขึ้นใน
ระหว่างวันท่ี 1-3 กุมภาพันธ์ 2562, 22-24 
กุมภาพันธ์ 2562  มกราคม 2562, 19-21 
มกราคม 2562, 2-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่าย
รามจิตติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

คศ.1.5-3-1  
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ 
ขั้นความรู้เบื้องต้น  
(S.S .B.T.C.)   
 
คศ.1.5-3-2 
สรุปกิจกรรมกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ขอขมาลาครู และ
ฝึกอบรมการเขียน Resume 
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     2. กิจกรรมปัจฉมินิเทศ ขอขมาลาครู และ
ฝึกอบรมการเขียน Resume ออนไลน์ ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 5 จัดขึ้นในวันที่ 
30 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมทปีังกรรัศมีโชติ  
     3. โครงการอบรมความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับนักศึกษาคณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร จัด
ขึ้นในวันท่ี 5-6, 12-13, 19-20 มกราคม 2562 ณ 
คณะครุศาสตร์  
      4. โครงการติวสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ประจ าปีการศึกษา 
2561 ส าหรับศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะ 
ครุศาสตร์ โดยทีมงาน ขงเบ้งติวเตอร์ วันท่ี 30 - 
31 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมทปีังกรรัศมีโชติ 
มรภ.กพ.  
     6. กิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาช้ันท่ี 5 จัดขึ้นใน
วันท่ี 7 – 8, 10 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม
รัตนอาภา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ออนไลน์ ของนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร ์
 
คศ.1.5-3-3 
สรุปโครงการวัดความรู้
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
ส าหรับนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์  
 
คศ.1.5-3-4 
สรุปโครงการติวสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการครู ต าแหน่ง
ครูผู้ช่วย  
 
คศ.1.5-3-5 
รายงานการด าเนินกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคร ู

☑ 4 ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ
ในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 
5 

     มีการจัดท าแบบประเมินคณุภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ ในประเด็นตา่งๆ ดังนี ้
      1. ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  
      2. การจดับริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา (การจัดหางาน และศึกษา
ต่อ) พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.18 
     3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแกน่ักศึกษา พบว่า  
     - โครงการอบรมวิชาผู้ก ากับลกูเสือ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C) ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.60  
    - โครงการการปัจฉิมนิเทศ ขอขมาลาครู และ
ฝึกอบรมการเขียน Resume ออนไลน์ ของ

คศ.1.5-4-1 
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาอาจารย์ที่
ปรึกษาออนไลน์  
 
คศ.1.5-4-2 
สรุปโครงการอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C) 
 
 
คศ.1.5-4-3 
สรุปโครงการการปัจฉิม
นิเทศ ขอขมาลาคร ูและ
ฝึกอบรมการเขียน Resume 
ออนไลน์  
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นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 5 ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16  
    - โครงการวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับนักศึกษาคณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร ใน
ภาพรวมมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.24  
    - โครงการติวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการครู ประจ าปกีารศึกษา 2562 
ส าหรับศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  
    - โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
 

คศ.1.5-4-4 
สรุปโครงการวัดความรู้
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) 
ส าหรับนักศึกษา 
คณะครุศาสตร์  
 
คศ.1.5-4-5 
โครงการติวสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการครู ประจ าปี
การศึกษา 2562 
 
คศ.1.5-4-6 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู 

☑ 5 น าผลการประเมินจากข้อ  
4  มาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบ้ริการและการให้ข้อมลู 
เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

     มีการน าผลการประเมินจากข้อท่ี4มาปรับปรุง
และพัฒนาการให้บริการ ดังนี ้
     1. ด้านการจัดบริการให้ค าปรกึษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา จากการ
ประเมินด้านที่มีค่าเฉลีย่ด้านท่ีน้อยที่สุด คือ การ
บริการสายด่วน หรือห้องส าหรับให้บริการ
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งทางคณะไดม้ีการ
ปรับปรุงโดยได้มีการด าเนินการจดัหาห้องให้
ค าปรึกษาซึ่งเป็นห้องจิตวิทยา ช้ัน 3  
คณะครุศาสตร์  
     2. การจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา (การจัดหางาน และศึกษา
ต่อ) จากการประเมินด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ 
ได้รับบริการข้อมูลเกีย่วกับทุนการศึกษา และ
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ข่าวสารดา้นแหล่ง
ทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปัจจุบัน ซึ่งทาง
คณะได้มีการปรับปรุงโดยได้มีการด าเนินการ ส่ง
อาจารยฝ์่ายกิจการฝ่ายกจิการนักศึกษาไปร่วม
เป็นคณะกรรมการในการติดตามกองทุนกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และทุนการศึกษาอื่น ๆ  

คศ.1.5-5-1 
ภาพห้องให้ค าปรึกษา 
 
คศ.1.5-5-2 
การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
Social Network เพิ่มเติม 
เช่น facebook ฝ่ายทุน
คณะครุศาสตร ์
 
คศ.1.5-5-3 
เล่มสรุปกิจกรรมทุกกิจกรรม 
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     3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา   
     3.1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการแกน่ักศึกษา อบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้น
ความรู้เบื้องต้น (B.T.C) จำกกำรประเมินโครงกำร
มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ดังนี้ 
- สถานท่ีอบรมรก   
- ยุงเยอะ 
- ห้องน้ าไม่เพียงพอ 
- ควรมีพัดลมเยอะกว่านี ้
มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินโครงกำร
มำปรับปรุง ดังนี้ 
   1) ปรับปรุงการจดัการระบบขยะให้เรียบร้อย 
   2) จัดหายากันยุงเพิ่มเติม  
   3) เพิ่มห้องน้ าบริเวณกองพัฒนานักศึกษา 
   4) จัดยืมเพิ่มเติมจากวัด 
     3.2 กิจกรรมปัจฉิมนเิทศ ขอขมาลาครู และ
ฝึกอบรมการเขียน Resume ออนไลน์ ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ช้ันปีท่ี 5 จำกกำร
ประเมินโครงกำรมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ดังนี้       
- อยากเห็นกราฟข้อมูลการท างานของนักศึกษา 
มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินโครงกำร
มำปรับปรุง ดังนี้   
1. เก็บข้อมูลนักศึกษาท่ีมีงานท าให้เป็นระบบ 
     3.3 โครงการวัดความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ส าหรับนักศึกษาคณะ  
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร จำก
กำรประเมินโครงกำรมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง 
ดังนี้       
- เป็นโครงการที่ดมีาก ควรจดัทุกปี 
มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินโครงกำร
มำปรับปรุง ดังนี้         
1. วางแผนเพื่อจัดกิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง 
     3.4 โครงการติวสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ประจ าปีการศึกษา 
2562 ส าหรับศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะ 



หนา้ | 36 

 

🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครุศาสตร์ จากการประเมินโครงการมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ดังนี้        
- ควรเพิ่มเวลาในการจัดท าแบบทดสอบ 
มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินโครงกำร
มำปรับปรุง ดังนี้         
1.วางแผนกับวิทยากรเพื่อจัดสรรเวลาให้เหมาะสม 
    3.5 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู จากการประเมินโครงการ
ไม่มีข้อเสนอแนะให้ปรบัปรุง 

☑ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็น
ประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

      คณะครุศาสตรร์่วมกับมหาวทิยาลัย มีการ
จัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์
เก่าอย่างต่อเนื่อง และมีการจดัท าระบบฐานข้อมลู
ศิษย์เก่า นอกจากนั้น ในส่วนของศิษย์เก่าที่ท างาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ได้มีการ
ประชาสมัพันธ์แจ้งให้ศิษย์เก่าในรุน่ได้ทราบข้อมลู
ข่าวสารตา่งๆ ของทางคณะผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะครุศาสตร์และสื่อออนไลน์  
1. Facebook คณะครุศาสตร์  
    https://www.facebook.com/edukpru/ 
2. เว็บไซต์คณะครุศาสตร์        
    https://edu.kpru.ac.th/  
3. เว็บไซต์มหาวิทยาลยั  
    www.kpru.ac.th  
4. เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา  
    http://std.kpru.ac.th/th/   
    ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2562 คณะครุศาสตรไ์ด้
จัดท าห้องศิษย์เก่าเพื่อรวบรวมผลงานและรางวัล
ของศิษย์เก่า  
    นอกจากน้ี ยังมีการจัดกจิกรรมโดยศูนย์ศึกษา
การพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ โดยจัดกิจกรรม
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า ดังนี ้
      1. โครงการติวสอบแข่งขันเพือ่บรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู ส าหรับศิษย์เก่า 
และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โดย ทีมงานขงเบ้งติว
เตอร์ วันท่ี 30 - 31 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มรภ.กพ.  

คศ.1.5-6-1  
ประชาสมัพันธ์สมัครงาน
ผ่านสื่อออนไลน ์
 
คศ.1.5-6-2  
รูปห้องศิษย์เก่าเพื่อรวบรวม
ผลงานและรางวลัของศิษย์
เก่า 
 
คศ.1.5-6-3 
สรุปโครงการติวสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการครู ส าหรับ
ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร ์
 
คศ.1.5-6-4 
สรุปโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 



หนา้ | 37 

 

🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

      2. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะขึ้น จัดขึ้นระหว่าง วันท่ี 24 - 27 
เมษายน 2561  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ ข้อ 5 คะแนน / 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 

6 ข้อ ข้อ 5 คะแนน / 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ธงชัย ช่อพฤกษา ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ดร.ศรวัส ศิร ิ
อาจารย์เมธี มธุรส 
อาจารย์มนตรี หลินภ ู
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา 
อาจารย์รุ่งณภา บญุยิ้ม 
อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
นายพรหมธร พูลสุข 

โทรศัพท์  081 - 7832636 โทรศัพท์  080-5051979 
E-mail thong_1403@hotmail.com E-mail yosiri007@gmail.com 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนกัศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 

ผลกำรประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน
และการจัดกิจกรรม 

          คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
กิจการนักศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีในการควบคุม  
ดูแล ประสานงานและด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนักศึกษา ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
โดยเชิญคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ประกอบด้วย ฝ่ายบรหิาร ตัวแทนอาจารย์ประจ า
โปรแกรมวิชา และตัวแทนนักศึกษาประจ า
โปรแกรมวิชา จ านวน 10 โปรแกรมวิชา ซึ่งมี
รายชื่อดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการ 
1. ผศ.ธงชัย ช่อพฤกษา 
2. ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
3. ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ 
4. อาจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
5. อาจารย์ ดร.เลเกีย เขียวด ี
6. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
7. อาจารย์ ดร.ศรวัส ศริ ิ
8. ผศ.ชลชลิตา แตงนารา 
9. ผศ.ชูวิทย์ ไชยเบ้า 
10. อาจารยจ์ิรพงค์ พวงมาลัย 
11. อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง 
12. อาจารยเ์มธี มธุรส 
13. อาจารย์นันทิวัน อินหาดกรวด 
14. อาจารยร์ุ่งนภา บุญยิ้ม 
15. อาจารยส์ุพล เพชรบัว 
16. อาจารยม์นตรี หลินภ ู
17. อาจารย์วชิระ พิมพ์ทอง 
18. นายพรหมธร พูลสุข 

คศ.1.6-1-1  
ค าสั่งแต่งตั้งฝ่ายกิจการ
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
คศ.1.6-1-2  
แผนปฏิบัตริาชการ   
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
คศ.1.6-1-3 
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1  
วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร
คณะครุศาสตร ์
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ตัวแทนนักศึกษา   
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ปานเงิน 
2. นายภาณุวัฒน์  ชัยชนะ 
3. นางสาวจริยาพร  รุ่งโรจน ์
4. นางสาวพรประไพ  สิงห์กวาง 
5. นางสาวธิดา  อาจองค์ 
6. นางสาวตวงพร  อินทะนัย 
7. นางสาวศรัญญา  โกญจนะบุญ   
8. นางสาวศรสวรรค์  ปกครอง 
9. นางสาวเมทินี  เพ็งมา 
10. นางสาวสุประวณี์  นกเท่ียง 
11. นางสาววีรยา  ดียิ่ง 
12. นายยศธน  ศรสีุพรรณ 
13. นายจิรสิน  นาคนาม 
14. นางสาวปัญญาพร  ข าเส็ง 
15. นายนิธิพัชญ์  พ่ึงสกุล 
16. นางสาวทิพรดา  อินยา 
17. นายภูวเดช  อาภาภิวัฒน ์
18. นายณัฐกานต์  บัวสด 
19. นายหสันัย  มีมุข   
20. นางสาวณัฐรดาธนิษฐ์  ขจรชมธนัญ 

☑ 2 ในแผนการจัดกจิกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมทีส่่งเสริม
คุณลักษณะบณัฑติตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ 5 ประการ ให้
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  (1) คุณธรรมจรยิธรรม 
  (2) ความรู ้
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     จากแผนปฏิบตัิราชการฝ่ายกจิการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรมประจ าปีการศกึษา 2561 
คณะฯ ได้จดักิจกรรมพัฒนานักศกึษาตามแผน    
ที่ส่งเสรมิคุณลักษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลมุทุกด้าน  
ประกอบด้วย 
     1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม ประกอบด้วย 
     1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศและรบัน้องใหม่ จัดขึ้น
ในวันท่ี 21 - 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม
ราชพฤกษ์ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ 
     1.2 กิจกรรมครุอาสา 8 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ประกอบด้วย การพัฒนาท้องถิ่นชุมชน
นครชุมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจ า
ท้องถิ่นที่ตลาดย้อนยุคนครชุม จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 
25-27 มกราคม 2562 ณ โรงเรยีนต ารวจตระเวน

คศ.1.6-2-1  
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมปฐมนิเทศและรับ
น้องใหม่    
 
คศ.1.6-2-2  
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมครุอาสา 8 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ 
 
คศ.1.6-2-3  
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขั้นปฏิบัติการสอนใน
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  (5) ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม ่
     2. ด้านความรู้ ประกอบด้วย 
     2.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าวิจัย
ในช้ันเรียน” จัดขึ้นใน 7-8 พฤษภาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมคุรรุ่มสัก 1 คณะครุศาสตร์       
     3. ด้านทักษะทางปัญญา ประกอบด้วย 
     3.1 กิจกรรมวันวิชาการและศลิปวัฒนธรรม 
ครุศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แข่งขัน
ทักษะวิชาการและวิชาชีพครู เพื่อสรรหาตัวแทน
ของนักศึกษาไปแข่งขันกับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือในกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ จัดขึ้นในวันที่ 14 – 15 มกราคม 2562 
ณ อาคารคณะครุศาสตรแ์ละห้องประชุมราช
พฤกษ์ หอประชุมทีปงักรรัศมโีชต ิ
     4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
     4.1 กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ “ปลาบึก
เกมส์” จัดขึ้นในวันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 ณ 
สนามกีฬามหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
     4.2 กิจกรรมปัจฉิมนเิทศและขอขมาลาครู จดั
ขึ้นในวันท่ี 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมคุรุรม่
สัก 1 อาคารคณะครุศาสตร ์
     4.3 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
จัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ลานนพเก้า 
ช้ัน 2 อาคารคณะครศุาสตร์          
     4.4 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่คณะครุศาสตร์ 
จัดขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมคุรุ
ร่มสัก 1 อาคารคณะครุศาสตร ์
     5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ประกอบด้วย 
     5.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัตกิารสอนใน

สถานศึกษา 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การท าวิจัยใน
ช้ันเรียน”  
 
คศ.1.6-2-4  
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมวันวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม 
ครุศาสตร ์
 
คศ.1.6-2-5  
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ 
“ปลาบึกเกมส์”  
   
คศ.1.6-2-6 
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมปจัฉิมนิเทศและขอ
ขมาลาคร ู
 
คศ.1.6-2-7  
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา 
 
คศ.1.6-2-8 
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
คณะครุศาสตร์  
 
คศ.1.6-2-9 
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขั้นปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 อบรมเชิง
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สถานศึกษา 1 จัดขึ้นในวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 
2562 ณ หอ้งประชุมคุรรุ่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าพงเพชร ซึง่เป็นกิจกรรมที่
ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
     - เทคนิคการจัดท าแฟ้มสะสมผมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดย อ.ยุทธนา พันธ์มี 
     - การจัดท าวิจัยในช้ันเรียน โดย ดร.จารุนันท์  
ขวัญแน่น 
     -  โครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดย ดร.วรพรรณ  ขาวปทุม 
     - การจัดท าศึกษารายกรณี โดย อ.มนตรี  
หลินภ ู
     6. ด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
     6.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นปฏิบัตกิารสอนใน
สถานศึกษา 1  จัดขึ้นในวันที่ 7 - 8  พฤษภาคม 
2562 ณ ห้องประชุมคุรรุ่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าพงเพชร ซึง่เป็นกิจกรรมที่
ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
     - เทคนิคการจัดท าแฟ้มสะสมผมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดย อ.ยุทธนา  พันธ์มี 
    - การจัดท าวิจัยในช้ันเรยีน โดย ดร.จารุนันท์  
ขวัญแน่น 
   -  โครงสรา้งรายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรู้ 
โดย ดร.วรพรรณ  ขาวปทุม 
   - การจัดท าศึกษารายกรณี โดย อ.มนตรี  
หลินภ ู

ปฏิบัติการ “การท าวิจัยใน
ช้ันเรียน”  
 
คศ.1.6-2-10 
รายงานผลการด าเนิน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ขั้นปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การท าวิจัยใน
ช้ันเรียน” 

☑ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษา 

     คณะครุศาสตร์ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จัดกิจกรรมให้
ความรู้ที่ส่งเสรมิสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ (QA.KM) และฝึกทักษะการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยใช้
กระบวนการ PDCA โดยจัดขึ้นในวันท่ี   
9 มกราคม 2562 ณ หอประชุมสพุรรณิการ์ กอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
โดยคณะครุศาสตรไ์ดส้่งนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เข้าร่วม

คศ.1.6-3-1 
สรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยัโดย
กระบวนการจดัการความรู้ 
QA.KM  ให้นักศึกษา 
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กิจกรรมจ านวน 501 คน  ซึ่งมีรายละเอยีดของ
กิจกรรม ดังน้ี   
     กิจกรรมที่ 1 การเขียนโครงการ วัตถุประสงค์ 
และตัวช้ีวัด เพื่อการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
มหาวิทยาลยั โดย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง 
ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เป็นวิทยากรใน
การให้ความรูค้รั้งนี้  
     กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุน
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลยั โดยกระบวนการ ผศ.ดร.ขวัญดาว 
แจ่มแจ้ง  
     กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน
การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
(QA.KM) ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจง้  
     ภายหลังการอบรมกจิกรรมใหค้วามรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศกึษาแล้ว 
นักศึกษาได้น ากระบวนการ PDCA ไปใช้โดย
นักศึกษาเป็นผู้เขียนโครงการ ด าเนินงานตามแผน 
ได้ท าการประเมินโครงการและปรบัปรุงการ
ด าเนินโครงการด้วยตนเอง เช่น โครงการอบรม
เตรียมความพร้อมผู้น านักศึกษา โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น 

☑ 4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

     คณะครุศาสตร์ มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/โครงการ และมี
การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป โดยการประชุมร่วมกันของคณาจารย์
และนักศึกษา หลังจบการด าเนินกจิกรรม เพื่อน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
ในปี 2562 ดังนี้  
     กิจกรรม ปฐมนิเทศ และรับนอ้งใหม่เพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษาครู 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
     1. นักศึกษามีความสัมพันธ์อนัดีระหว่างน้องพี่
ในคณะ  
     2. นักศึกษาได้รับรู้ทักษะการใช้ชีวิตที่ดีและ
เหมาะสมภายในรั้วมหาวิทยาลยั 

คศ.1.6-4-1 
สรุปผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ คณะครุศาสตร ์
 
คศ.1.6-4-2 
ผลการปรับปรุงจากการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
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     3. นักศึกษามีจิตส านึกหา่งไกลยาเสพติด 
     4. นักศึกษามีความสนุกสนานจากกิจกรรม
นันทนาการ 
ข้อเสนอแนะ มีกิจกรรมมากเกินไป นักศึกษาเกิด
ความเหนื่อยล่า 
วิธีกำรปรับปรุง ปรับลดกจิกรรม ให้มีความ
กระชับเรียงล าดับกิจกรรมท่ีมีความส าคญั โดยลด
เวลากิจกรรมที่มคีวามส าคัญน้อยและคงเวลาเดมิ
ของกิจกรรมที่มีความส าคญัมาก 
     กิจกรรม วันวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
ครุศาสตร ์
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
     1. นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งผลงานทาง
วิชาการ 
     2. นักศึกษามีโอกาสแลกเปลีย่นเรียนรู้
เกี่ยวกับทักษะวิชาการ 
ข้อเสนอแนะ  
     - การประชาสมัพันธ์ไม่ทั่วถึง 
     - สถานท่ีในการจัดกิจกรรมไมค่่อยเหมาะสม
วิธีกำรปรับปรุง เพิ่มช่องทางในการ
ประชาสมัพันธ์ และเลือกสถานท่ีจดักิจกรรรมที่มี
สิ่งอ านวยความสะดวก และกว้างขวางมากขึ้น 
     กิจกรรม วันครู 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
     1. นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพคร ู
     2. นักศึกษาเห็นคุณค่าและความส าคญัของ
วิชาการวิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะ การประสานงานของแต่ละฝ่าย มี
ระดับความคิดเห็นต่ าทีสุ่ด  
วิธีกำรปรับปรุง ประชุมเพื่อตดิตามความก้าวหน้า
และการประสานงานของฝ่ายต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
     กิจกรรม นักศึกษามีวินัย จอดรถถูกท่ี ท้ิงขยะ
ลงถัง แต่งกายถูกระเบียบ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
     1. นักศึกษามีจิตส านึกในการจอดรถถูกท่ี ท้ิง
ขยะลงถัง และแต่งกายถูกระเบยีบ 
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     2. นักศึกษาเห็นความส าคัญของการสวมใส่
หมวกนิรภัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
ข้อเสนอแนะ การแจ้งก าหนดการไม่ชัดเจน 
วิธีกำรปรับปรุง แจกเอกสารก าหนดการให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     กิจกรรม ครุอาสา 8 ราชภัฏภาคเหนือ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
     1. นักศึกษามีคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
ด้านเสยีสละและอดทน 
     2. นักศึกษามีจิตส านึกและจติสาธารณะ 
     3. เกิดความสามัคคีในหมูค่ณะของนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะ  
     - ควรจัดอาหารใหม้ีความเพยีงพอต่อความ
ต้องการ 
     - สถานท่ีจัดกิจกรรมไม่ค่อยเหมาะสม  
วิธีกำรปรับปรุง  
     - จัดเตรยีมอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักศึกษา 
     - เลือกสถานท่ีให้เหมาะสมแก่การจะกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
     กิจกรรม แข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8 
ราชภัฏภาคเหนือ (มรภ.เชียงราย) 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
    1. นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งผลงานทางวิชาการ 
    2. นักศึกษาเห็นคุณคา่และความส าคญัของ
วิชาการวิชาชีพครู 
    3. นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกับ
ทักษะ 
ข้อเสนอแนะ ห้องที่ใช้จัดการแข่งขันอยู่ห่างกัน
มากเกินไปท าให ้
วิธีกำรปรับปรุง จัดทุกประเภทการแข่งขันให้อยู่
ภายในอาคารเดียวกันหรือบริเวณใกล้กัน 
     กิจกรรม กีฬาระหว่างคณะ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
    1. นักศึกษามีความสมัครสมานสามัคครีะหว่าง
คณะเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
    2. นักศึกษามีสุขภาพท่ีด ี



หนา้ | 45 

 

🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ข้อเสนอแนะ ควรจดัอาหารและเครื่องดื่มให้มี
ความเพียงพอต่อความต้องการ 
วิธีกำรปรับปรุง จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักศกึษา 
     กิจกรรม เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร ์
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
     1. นักศึกษาได้เรยีนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับ
การใช้สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหน้าที่
ตามระบบประชาธิปไตย 
     2. นักศึกษามีประสบการณ์ในการเป็นผู้น า
และผูต้ามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง 
ข้อเสนอแนะ การลงทะเบียนมีความล่าช้า  
วิธีกำรปรับปรุง เพิ่มจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ใน
การตรวจสอบผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมให้มีจ านวนมาก
ขึ้น 
     กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและขอขมาลาคร ู
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
     1. นักศึกษาได้แสดงออกถึงความอ่อนน้อม
ถ่อมตน  
     2. นักศึกษามีความพร้อมในการก้าวเข้าสูโ่ลก
แห่งการท างานในอนาคต 
     3. นักศึกษาเกิดขวัญและก าลงัใจท่ีดี 
ข้อเสนอแนะ การแจ้งก าหนดการไม่ชัดเจน 
วิธีกำรปรับปรุง แจกเอกสารก าหนดการให้แก่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     กิจกรรม สานสัมพันธ์น้องพี่คณะครุศาสตร ์
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
     1. เกิดความสมัพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่น
พี่และรุ่นน้อง 
     2. นักศึกษามีระเบียบวินัยและอดทน 
ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาการจัดกจิกรรมมาก
เกินไป 
วิธีกำรปรับปรุง ปรับลดระยะเวลาการด าเนิน
กิจกรรมให้กระชับขึ้น 
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☑ 5 ประเมินความส าเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    มีการประเมินความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนานักศึกษาดังนี ้
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ได้รับ
รางวัลจากการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
ตวัช้ีวัด จ านวนนักศึกษาท่ีไดร้ับรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะความเป็นเลิศระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครูและ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาในเครือข่าย
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 
เป้าหมาย 8 คน  
ผลการด าเนินงาน มีนักศึกษาไดร้บัรางวัลจากการ
แข่งขันทักษะด้านวิชาการ/วิชาชีพ จ านวน 14 คน  
ซึ่งบรรลตุามเป้าหมาย โดยรายละเอียดกิจกรรม 
และนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล ประกอบด้วย 
    - กิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 
วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดขึ้นใน
ระหว่างวันท่ี 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย มี
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลดังต่อไปนี ้
    1) นายรัชตะ  แซ่ว่าง  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด
ร้องเพลงสากล (Singing Contest) 
   2) นายเฉลิมศักดิ ์ยาสิทธ์ิ 
      นางสาวจิรารตัน์  พุทธโต 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด
การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
   3) นางสาวสุวิภา  แสนใจกล้า  
       นายสุรศักดิ์  อุดมสุข 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการแข่งขันการต่อ
สมการคณติศาสตร์ (เอแม็ท) ประเภททีม 
   4) นางสาวอัจฉรา พุทธิมา    
       นางสาววรรณลักษณ์  เนตรกล่ า  
       นายศิวะ  ดิษฐธรรม 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร ์

คศ.1.6-5-1  
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ ฝา่ย
กิจการนักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
 
คศ.1.6-5-2 
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 (รอบ 9 เดือน 1 ตุลาคม 
2560 – 30 มิถุนายน 2561) 
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
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   5) นางสาวธิดา สัตย์ค า  
      นางสาวยุวดี แก้วกันหา  
      นางสาวฐิติกานต์ นิพนธ ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสรา้งสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวยั (ประเภททีม) 
   6) นายอ านาจ นวลเปียน   
     นายจิรพนธ์ ทองยิ้ม       
     นายวันชัย บุรงค ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน
ผลิตสื่อการเรียนการสอนไอซีทีส าหรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
ตัวช้ีวัด จ านวนกิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
เป้าหมาย 6 ด้าน 
ผลการด าเนินงาน จัดกิจกรรมครบท้ัง 6 ด้าน  
ซึ่งบรรลตุามเป้าหมาย โดยรายละเอียดกิจกรรม 
ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย  
1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย   
   -  กิจกรรมปฐมนเิทศและรับน้องใหม่   
   - จัดกิจกรรมครุอาสา 8 มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ  
2)  ด้านความรู้ ประกอบด้วย   
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกึประสบการณ์
วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จัด
ขึ้นในวันท่ี 7 - 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม
คุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
ก าพงเพชร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
    - เทคนิคการจัดท าแฟ้มสะสมผมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดย อ.ยุทธนา พันธ์มี 
    - การจัดท าวิจัยในช้ันเรยีน โดย ดร.จารุนันท์  
ขวัญแน่น 
   -  โครงสรา้งรายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรู้ 
โดย ดร.วรพรรณ ขาวปทุม 
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   - การจัดท าศึกษารายกรณี โดย อ.มนตรี หลินภ ู
3) ด้านทักษะทางปัญญา   
    -  ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8 
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
    - กิจกรรมกีฬาระหว่างคณะ  
    -  กิจกรรมปัจฉิมนเิทศและขอขมาลาครู  
    -  กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา   
    -  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่คณะครุศาสตร ์
5) ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝกึประสบการณ์
วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับ 
    - เทคนิคการจัดท าแฟ้มสะสมผมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดย อ.ยุทธนา  พันธ์มี 
    - การจัดท าวิจัยในช้ันเรยีน โดย ดร.จารุนันท์  
ขวัญแน่น 
   -  โครงสรา้งรายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรู้ 
โดย ดร.วรพรรณ  ขาวปทุม 
   - การจัดท าศึกษารายกรณี โดย อ.มนตรี หลินภ ู
6) ด้านการจัดการเรยีนรู้ ประกอบด้วย 
- กิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ให้ความรูเ้กี่ยวกับ 
    - เทคนิคการจัดท าแฟ้มสะสมผมงาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดย อ.ยุทธนา  พันธ์มี 
    - การจัดท าวิจัยในช้ันเรยีน โดย ดร.จารุนันท์  
ขวัญแน่น 
   -  โครงสรา้งรายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรู้ 
โดย ดร.วรพรรณ  ขาวปทุม 
   - การจัดท าศึกษารายกรณี โดย อ.มนตรี หลินภ ู
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมที่พัฒนา
ทักษะด้านการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 
ตัวช้ีวัด จ านวนกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาทักษะ
ด้านการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
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เป้าหมาย 3 กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน 1 โครงการ 10 กิจกรรม  
ซึ่งบรรลตุามเป้าหมาย โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมทั้ง 10 กิจกรรม 
ประกอบด้วย  
    1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม ในวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2561  
    2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป จัดกจิกรรมในวันท่ี 15 
ธันวาคม 2561 
    3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา จัดกิจกรรมในวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2561 
    4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี 15 -16 
ธันวาคม 2561 
    5.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมวิชา 
การประถมศึกษา จัดกิจกรรมในวันท่ี 15 ธันวาคม 
2561 
    6. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสรมิสร้าง
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ จัดกจิกรรมในวันท่ี 15 ธันวาคม 
2561 
    7. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์น้อยของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน จดักิจกรรมใน
วันท่ี 21 ธันวาคม 2561 
    8. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าสื่อการ
เรียนรูส้ าหรับผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรม
วิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมในวันที่ 5 ตุลาคม 
2561 
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    9. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ จัดกจิกรรมระหว่าง
วันท่ี 22 – 26 ตุลาคม 2561 
    10. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
โปรแกรมวิชาพลศึกษา จัดกิจกรรมในวันที่ 16
ธันวาคม 2561 

☑ 6 น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

   คณะครุศาสตร์ พิจารณาทบทวนแผนการจดั
กิจกรรมนักศึกษา ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ
แผน จากการประชุมฝ่ายกิจการนกัศึกษา เพื่อน า
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะทีไ่ด้ไปปรับปรุง
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จากการประชุม
คณะกรรมการคณะฯ พบว่า  
   วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อส่งเสริมนกัศึกษาให้ได้รับ
รางวลัจากการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศ
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
    - แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปงีบประมาณ 
2562 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของแผน  
   - คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
คือ เพิ่มกิจกรรมเข้าร่วมการน าเสนองานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ และน าเข้าสู่ระบบฐาน 
TCI 
   วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
   - แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของแผน 
   - คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ดังนี้ เพิ่มกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตอัน
พึงประสงค์ของคณะครุศาสตร ์

คศ.1.6-6-1 
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 6  
วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2561 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร
คณะครุศาสตร ์
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   วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ
ด้านการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
   - แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของแผน 
   - คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
คือ จัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง   

 
กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ ข้อ 5 คะแนน / 6 ข้อ 
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
6 ข้อ ข้อ 5 คะแนน / 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ธงชัย  ช่อพฤกษา ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ดร.ไตรรงค์ เปลีย่นแสง 
อาจารย์เมธี มธุรส 
นายพรหมธร พูลสุข   

โทรศัพท์  081 - 7832636 โทรศัพท์  090-6196935 
E-mail Thong_1403@hotmail.com E-mail  elgio007@hotmail.com 

 
จุดแข็ง 

- มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลายโดยบรูณาการความร่วมมอืกับชุมชนท้องถิ่น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 คุณภำพนักศึกษำตำมกรอบ KPRUQF  
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน พิจารณา ร้อยละนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51 โดย

ก าหนด จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการประเมินตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51 ร้อยละ 80 
เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ผลกำรประเมินตนเอง   
 ในปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดส่งนักศึกษาหลักสูตรครศุาสตรบณัฑติ  
(5 ปี) ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวนท้ังหมด 552 คน ผลการประเมินประเมินคุณภาพนักศกึษาตามกรอบ KPRUQF 
จากสถานศึกษาที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งประเมินโดยครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อ
ค านวณตามสตูร พบว่า นักศึกษาทั้งหมดที่ไดร้ับการประเมินและมผีลการประเมินมากกว่า 3.51 ขึ้นไป จ านวน 552 คน 
ดังนั้น ค่าร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51 เท่ากับร้อยละ 100 เท่ากับ 
5  คะแนน 
 
โดยค ำนวณตำมสูตรได้ดังนี้ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีผ่านการประเมินตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51 ตามสตูร   
 
  

ร้อยละทีไ่ด้      =   

 
 

       = 
552

552
   x 100 

    
ร้อยละของของนักศึกษาช้ันปีสุดทา้ยที่ผ่านการประเมินตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51 =   100   
 
 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 

 

คะแนนท่ีได้     =    
100

ร้อยละ 80
  x 5 

 

                =  5  คะแนน 
 
หลักฐำน 
 

คศ.1.7-0-1 รายงานผลการประเมินประเมินคณุภาพนักศึกษาตามกรอบ KPRUQF จากสถานศึกษาที่นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

  
จ านวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีผ่่านการประเมินตามกรอบ KPRUQF ในระดับ 3.51 

จ านวนนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีได้รบัการประเมินตามกรอบ KPRUQF X 100 



หนา้ | 53 

 

🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5  คะแนน / ร้อยละ 80 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 5  คะแนน / 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย ์
นางสาวณิชารยี์ วุฒิชุมภ ู

โทรศัพท์  080 - 2656451 โทรศัพท์  088 - 2805813 

E-mail   E-mail   
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องค์ประกอบท่ี  2 กำรวิจัย (มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง   
มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

    คณะครุศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัย ดังนี ้
    1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS) ด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะครุศาสตร์ ซึ่งมี
ข้อมูลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนท้ังโครงการวิจัยแบบ
กลุ่มและแบบเดี่ยว  
    2. คณะฯ รวบรวมข้อมลูด้านงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย น าเข้าระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ (MIS) ด้านงานวิจัย  
  3. คณะฯ ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS) ด้านงานวิจัย เพือ่
ใช้ในการวางแผน ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนางานวิจัย  

คศ.2.1-1-1  
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 
(MIS) ด้านงานวิจัย  
 
คศ.2.1-1-2  
ข้อมูลด้านงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย 
คณะครุศาสตร ์
 
คศ.2.1-1-3  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 10 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

☑ 2 สนับสนุนพันธกิจดา้นการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี ้
  - ห้องปฏิบัติการหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

    คณะครุศาสตร์ มีการสนับสนุนต่อพันธกิจด้าน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้  
    1. คลินิกวิจัย ส าหรับให้ค าปรกึษาค าปรึกษา
และสนบัสนุนการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  
 2. ห้องสมุด เพื่อค้นคว้าข้อมูลสนบัสนุนการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมีสิ่งอ านวยความสะดวก
โดยจดัไว้ให้บริการ ได้แก่ วารสารการวิจัย 
งานวิจัย และคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล  

คศ.2.1-2-1  
ภาพถ่ายห้องคลินิกวิจัย  
 
คศ.2.1-2-2  
ภาพถ่ายห้องสมดุ และ
วารสารวิจัยหรืองานวิจัย  
  

☑ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 

     คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยและ

คศ.2.1-3-1  
สรุปทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
งบประมาณภายในและ
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งบประมาณบ ารุงการศึกษา จากงบประมาณ
ภายใน คณะครุศาสตร์ จ านวน 551,971 บาท 
และจากมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 
1,864,627 บาท รวมเป็น 2,416,598 บาท  

งบประมาณภายนอกของ
คณะครุศาสตร ์

☑ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

     คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยจดัท าโครงการ
พัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์ กิจรรมการน าเสนอ
หรือตีพิมพ์ผลงานวิจัย จ านวนเงิน 29,500บาท 
เพื่อสนับสนุนค่าลงทะเบียนการเขา้ร่วมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 
2” วันท่ี 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนช่ัน
ฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม  

คศ.2.1-4-1  
โครงการพัฒนางานวิจัย             
คณะครุศาสตร์ กิจรรม    
การน าเสนอหรือตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับชาติ  

☑ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

     คณะครุศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัย จัดท าโครงการ
โครงการพัฒนางานวิจัยคณะครุศาสตร์ กิจรรม 
ดังนี ้
  - กิจกรรมการจดัการความรู้ดา้นการวิจัยและ
การบริการวิชาการ เพื่อให้คณาจารย์ในคณะครุ
ศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิจัย 
จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการเรยีนการ
สอน           
  - กิจกรรมสรา้งขวัญและก าลังใจในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ซึ่งมีนโยบายจดัให้เกียรติบัตรและ
รางวัลตอบแทนคณาจารย์ที่มีผลการตีพิมพ์หรือ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและงานสรา้งสรรค์ ดังนี้  
     1) ระดับดีเยี่ยม ค่าน้ าหนักรวมตั้งแต่ 1.00 
สนับสนุนรางวัล ไม่เกิน 2,500 บาท  
     2) ระดับดีเด่น ค่าน้ าหนักรวมตั้งแต่ 0.80  
สนับสนุนรางวัล ไม่เกิน 2,000 บาท  
     3) ระดับดีมาก ค่าน้ าหนักรวมตั้งแต่ 0.60 
สนับสนุนรางวัล ไม่เกิน 1,500 บาท  
     4) ระดับดี ค่าน้ าหนักรวมตั้งแต่ 0.20-0.40 
สนับสนุนรางวัล ไม่เกิน 1,300 บาทโดยมีการมอบ
เกียรติบตัรและรางวัลส าหรับเป็นขวัญและก าลังใจ  
           - ผู้ได้รับเกยีรติบัตรและรางวัล  
จ านวน 15 คน ดังนี ้
1. ดร. ขวัญชัย ขัวนา  ระดับดเียี่ยม 

คศ.2.1-5-1  
แผนงานปฏิบัติงาน/
โครงการการจัดการความรู้
ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
 
คศ.2.1-5-2  
สรุปผลการด าเนินงาน
กิจกรรมการจัดการความรู้
ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการ 
 
คศ.2.1-5-3  
ประกาศคณะครุศาสตร์ 
เรื่อง การให้รางวัลตอบแทน
คณาจารย์ที่สามารถตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย 
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2. รศ.ดร.บัณฑติ ฉัตรวิโรฒ  ระดบัดีเด่น 
3. ดร.มณฑา หมไีพรพฤกษ์  ระดบัดีมาก 
4. อรทัย  บุญเที่ยงระดับ  ดมีาก 
5. รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช  ระดับดี 
6. อุไรวรรณ ปานทโชติ  ระดับด ี
7. ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย  ระดับด ี
8. ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า  ระดับด ี
9. ศุภรดา สุขประเสริฐ  ระดับด ี
10. ศุภวัฒน์ วิสิฐศริิกุล  ระดับด ี
11. ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง  ระดบัดี 
12. ดร.ปราณี เลิศแก้ว  ระดับด ี
13. ภูมสิิทธ์ิ สัจจหทยาศรม  ระดบัดี 
14. สุพล เพ็ชรบัว  ระดับด ี
15. รุ่งนภา บุญยิ้ม  ระดับดี         

☑ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธ์ิของ
งานวิจัยหรือสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

     คณะฯ มีระบบและกลไกร่วมกับมหาวิทยาลยั 
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดท าระบบกลไกเพื่อ
คุ้มครองสิทธ์ิ ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
  1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการ
งานวิจัย โดยมีหนา้ที่รวบรวมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคเ์พื่อคุ้มครองสิทธ์ิ  
  2. มีขั้นตอนในการด าเนินงานด้านการคุ้มครอง
สิทธ์ิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  3. คณะครุศาสตร์ได้รับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ 
จ านวน 7 ผลงาน ได้แก่  
    3.1 ผลงานเรื่อง การพัฒนาผลติภัณฑ์สบู่ก้อน
ข้าวกล้องงอกผสมน้ าผึ้ง: สหกรณก์ารเกษตรไทร
งาม อ าเภอไทรงาม จังหวดัก าแพงเพชร (มณฑา 
หมีไพรพฤกษ์) 
    3.2 ผลงานเรื่อง การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวยั ช้ันปีท่ี 3 (อรทัย 
บุญเที่ยง)  
   3.3 ผลงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูร้ายวิชาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยในสถานศึกษาด้วย Active learning 
เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมใฝเ่รียนรู้ ส าหรับนักศึกษา

คศ.2.1-6-1  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารจดัการงานวิจัย 
 
คศ.2.1-6-2  
ประกาศ เรื่อง ระบบและ
กลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์
 
คศ.2.1-6-3  
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมลู
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนข้าว
กล้องงอกผสมน้ าผึ้ง: 
สหกรณ์การเกษตรไทรงาม 
อ าเภอไทรงาม จังหวัด
ก าแพงเพชร (มณฑา         
หมีไพรพฤกษ์) 
 
คศ.2.1-6-4  
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมลู
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง การจดั



หนา้ | 57 

 

🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

สาขาภาษาไทย คณะครศุาสตร์ ระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (ศุภรดา  
สุขประเสริฐ)  
    3.4 ผลงานเรื่อง การเตรยีมความพร้อม เพื่อ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (อานนท์  
ปลื้มเนตร)  
    3.5 ผลงานเรื่อง การประเมินหลักสูตร 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร (ชลชลิตา  
แตงนารา)  
     3.6 ผลงานเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ในการต้าน
อนุมูลอิสระและปรมิาณสารประกอบ ฟีนอลิกรวม
ของข้าวดอกข่า (ธิดารัตน์ พรหมมา)  
     3.7 การจ าแนกประเภทนิทานพ้ืนบ้านจากการ
ขับสายแปงของชาติพันธ์ุไทด า ต าบลโป่งน้ าร้อน 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร (จิรัฎฐ์  
เพ็งแดง)  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ช้ันปีท่ี 3 (อรทัย 
บุญเที่ยง)  
 
คศ.2.1-6-5  
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมลู
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการจดัการ
เรียนรูร้ายวิชาการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้
ภาษาไทย ในสถานศึกษา
ด้วย Active learning เพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมใฝเ่รียนรู้ 
ส าหรับนักศึกษาสาขา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร ์
ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร (ศุภรดา         
สุขประเสริฐ)  
 
คศ.2.1-6-6  
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมลู
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง การ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
(อานนท์ ปลื้มเนตร) 
 
คศ.2.1-6-7  
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมลู
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง การ
ประเมินหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ภาษาอังกฤษ (5 ปี) 
หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2559(ชลชลิตา แตง
นารา)  
 
คศ.2.1-6-8  
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมลู
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง 
การศึกษาฤทธ์ิในการต้าน
อนุมูลอิสระและปรมิาณ
สารประกอบ ฟีนอลิกรวม
ของข้าวดอกข่า (ธิดารัตน์ 
พรหมมา) 
 
คศ.2.1-6-9 
หนังสือรับรองการแจ้งข้อมลู
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง การ
จ าแนกประเภทนิทาน
พื้นบ้านจากการขับสายแปง
ของชาติพันธ์ุไทด า ต าบล
โป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร (จิรัฎฐ์ 
เพ็งแดง) 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน / 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน / 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น  
อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ  
อาจารย์ศภุรดา สุขประเสริฐ 
อาจารย์ศภุวัฒน์ วิสิฐศิริกลุ  
อาจารย์ภมูิสิทธ์ิ สจัจหทยาศรม  
อาจารย์โกมินทร์ บุญชู 
นายอานนท์ ปลื้มเนตร 

โทรศัพท์  081 - 1413667 โทรศัพท์  055 - 706555 ต่อ 2000 
E-mail  yupadee.kpru@gmail.com E-mail  anon_phemnet@hotmail.com 

 
จุดแข็ง 

- คณะครุศาสตร์มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวิจัยหรือนวัตกรรมทุกป ี
 

แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
- ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง  0 - 5 
 
ผลกำรประเมินตนเอง   
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร ไดร้ับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัย
และงบประมาณบ ารุงการศึกษา จากงบประมาณภายใน คณะครุศาสตร์ จ านวน 551,971 บาท และจากมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร จ านวน 1,864,627 บาท รวมเป็น 2,416,598 บำท 
 
โดยค ำนวณตำมสูตร ได้ดังนี ้
 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์   =  
 
 

      =  
2,416,598

69
  

  
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ  = 35,023.16 บาท 

 
 2.  แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ  1  เทียบกับคะแนนเตม็  5 

 
  

คะแนนท่ีได ้   =  
 
 

 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ = 
35,023.16

25,000
  x  5 

       
      = 7  
      = 5 คะแนน 
 
หลักฐำน 
 

คศ.2.2-0-1 สรุปทุนอุดหนุนการวิจัยคณะครุศาสตร ์
 

  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเปำ้หมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
25,000 บาท/คน 

35,023.16  
บาท/คน 

5 คะแนน / กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
25,000 บาท/คน 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเปำ้หมำย 

( / , X ) 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
25,000 บาท/คน 

35,023.16  
บาท/คน 

5 คะแนน / 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

อาจารย์อรทัย บญุเที่ยง  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์  
นายอานนท์ ปลื้มเนตร 

โทรศัพท์  081 - 1413667 โทรศัพท์  055 - 706555 ต่อ 2000 
E-mail  yupadee.kpru@gmail.com E-mail  anon_phemnet@hotmail.com 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - การได้รบัทุนสนับสนุนการด าเนนิงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - ควรมีการสนบัสนุนให้อาจารย์และนักวิจัย ได้ด าเนินการวิจยัโดยขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนกัวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย

เป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 
ผลกำรประเมินตนเอง   
 โดยค ำนวณตำมสูตร ได้ดังนี้ 
 1.  ค านวณคา่ร้อยละของผลรวมถว่งน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยตามสูตร 

 
 = 
 
     

      = 
26

73
  x  100 

 
 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการฯ    =    35.62 
 
 2.  แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ  1  เทียบกับคะแนนเตม็  5  

 
 
  
   
 

 สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ = 
35.62

20
  x  5 

       
      = 8.90 
      =  5 คะแนน 
 
หลักฐำน 
 

คศ.2.3-0-1 สรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
 
 
 
 

  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด 

   X 100 

  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

X   5 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 35.62 5 คะแนน / ร้อยละ 20 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
ร้อยละ 20 ร้อยละ 35.62 5 คะแนน / 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

อาจารย์ศภุวัฒน์ วิสิฐศิริกลุ  
อาจารย์ธิดารัตน์ พรหมมา  
นายอานนท์ ปลื้มเนตร 

โทรศัพท์  081 - 1413667 โทรศัพท์  055 - 706555 ต่อ 2000 

E-mail  yupadee.kpru@gmail.com E-mail  anon_phemnet@hotmail.com 

 
จุดแข็ง 
 - อาจารย์ประจ าและนักวิจัยมีงานวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการ
เผยแพร่งานวิจยัในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - สนับสนุนให้อาจารย์ทุกโปรแกรมวิชาน าเสนอผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
อาจารย์ที่มีประสบการณ ์
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำชุมชนให้พ่ึงพำตนเองได้จำกผลงำนวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

ข้อ 1 
มีการด าเนินการ 

ข้อ 1-2 
มีการด าเนินการ 

ข้อ 1-3 
มีการด าเนินการ  

ข้อ 1-4 
มีการด าเนินการ 

ข้อ 1-5 
 

ผลกำรประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 1 คณะมผีลงานวิจัยพัฒนา
ชุมชนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของชุมชน
และประเทศ 
 
 

คณะมผีลงานวิจัยท่ีเน้นการส่งเสรมิการเรียนรูด้้วย
การปฏิบัตจิริง เน้นความสามารถด้านการสื่อสาร 
การคิด การแก้ปญัหา การใช้ทักษะชีวิต และการ
ใช้เทคโนโลยี ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็น
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่งานวิจัยดังกล่าวเป็นผล
จากการร่วมคิดร่วมออกแบบและร่วมด าเนินการ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาโดยใช้กระบวนการ
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

คศ.2.4-1-1 
รายงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการจดัค่าย
คณิตศาสตร์โดยใช้การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ 

☑ 2 ชุมชนน าผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ า นักวิจัย
ประจ า หรือนักศึกษาที่
สังกัดคณะไปใช้ประโยชน์ 

หน่วยงานท่ีน าผลการวิจัยไปใช้ ไดแ้ก่ 
   1. โปรแกรมวิชาคณติศาสตร์ ได้จัดโครงการ
ค่ายคณติศาสตร์ ต่อเนื่องมาทุกปี (พ.ศ. 2555 – 
2562) โดยในกิจกรรมเป็นการน ากระบวนการที่
เป็นผลจากการวิจยัไปใช้ในลักษณะของพี่สอนน้อง 
โดยที ่
ช้ันปีท่ี 1 เรียนรู้การเป็นสมาชิกค่าย 
ช้ันปีท่ี 2 เรียนรู้การเป็นพ่ีเลี้ยง 
ช้ันปีท่ี 3 เรียนรู้การออกแบบและด าเนินการ 
ช้ันปีท่ี 4 เรียนรู้การเป็นท่ีปรึกษา ซึ่งก ากับ 
ติดตามให้ข้อเสนอแนะในระหว่างการจัดกิจกรรม 
   2. คณะครุศาสตร์ ได้บรรจรุายวิชา การจัดค่าย
วิชาการ โดยทุกโปรแกรมได้ประยกุต์ใช้
กระบวนการที่เป็นผลจากการวิจยัเป็นแนวทางใน
การออกแบบกิจกรรม 
   3. Boling Green State University(BGSU) 
USA ได้น านักศึกษาครมูาร่วมเรยีนรู้และจัด
กิจกรรมคา่ยคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึง 
ปัจจุบัน 2562 (จ านวน 4 รุ่น)  

คศ.2.4-2-1  
- โครงการค่ายคณิตศาสตร ์
- หลักสูตรครุศาสตร์บณัฑิต 
- ภาพกิจกรรมคา่ย
คณิตศาสตร์ KPRU&BGSU 
- หนังสือรับรองการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจยั
หรือสรา้งสรรค ์
- หนังสือขอความ
อนุเคราะหจ์ัดค่าย
คณิตศาสตร ์
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และน าผลจากการเรียนรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการจัด
ค่ายคณติศาสตร์ ท่ีอเมริกา 
   4. ครูคณติศาสตรโ์รงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี 
น ารูปแบบการจดัค่ายคณติศาสตรไ์ปบูรณาการใน
การจัดการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ในช้ันเรียน 
โดยสอดแทรกการเล่นเกม กิจกรรมนันทนาการ ใช้
เพลงประกอบการเรยีนการสอน เน้นการท า
กิจกรรมกลุ่มซึ่งผู้เรยีนไดร้ับทั้งความรู้คู่กับความ
สนุกสนาน 
   5. โรงเรยีนในสังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
จังหวัดก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร ร้อยเอด็ 
นครราชสมีา แมฮ่่องสอน เป็นต้น ได้จัดท า
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางคณติศาสตร์ของ
ผู้เรยีน และได้ออกแบบกิจกรรมโดยใช้
กระบวนการคา่ยคณิตศาสตร์ ซึ่งได้ท าหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์ให้โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ไป
จัดกิจกรรมค่ายคณติศาสตรต์ามโครงการดังกลา่ว  

☑ 3 ชุมชนที่ใช้ผลงานวิจัยมี
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา หรือ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 

หน่วยงานท่ีใช้ผลการวิจัย มีศักยภาพด้าน
การศึกษา ดังนี ้
   1. โปรแกรมวิชาคณติศาสตร์ พฒันานักศึกษา
ใหม้ีทักษะในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ได้
อย่างต่อเนื่องทุกป ี
   2. คณะครุศาสตร์ มีโปรแกรมวชิาที่สามารถไป
จัดค่ายวิชาการบริการให้กับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เช่น โปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ประถมศึกษา 
ภาษาจีน คอมพิวเตอร์ศึกษา พลศกึษา เป็นต้น 
   3. Boling Green State University(BGSU) 
USA ได้จัดค่ายคณติศาสตร์ให้กับนักเรียนใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาในรฐัโอไฮโอ  
4. นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงหล่มสามัคคี มีผลสอบ 
O-Net ป. 6 วิชาคณิตศาสตร์ เฉลีย่เพิ่มขึ้นเกือบ
ทุกปี ดังนี ้
   ปี 2558 คะแนนเฉลีย่ 39.75 
   ปี 2559 คะแนนเฉลีย่ 40.50 
   ปี 2560 คะแนนเฉลีย่ 39.47 
   ปี 2561 คะแนนเฉลีย่ 45.83 

คศ.2.4-3-1  
- รายงานการจัดโครงการ
ค่ายคณติศาสตร ์
- หนังสือขอความ
อนุเคราะหจ์ัดค่ายวิชาการ 
- ภาพกิจกรรมการน าค่าย
คณิตศาสตร์ไปใช้ใน
ต่างประเทศ 
- ผล O-Net ป. 6 วิชา
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้าน
บึงหล่มสามัคค ี
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   5. โรงเรยีนในสังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
จัดท าโครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน จากการสอบถามครผููร้ับผิดชอบ
โครงการ พบว่า การจดักิจกรรมคา่ยคณติศาสตร์
ส่งผลให้นักเรียนรักในวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียน
สนุก รู้สึกว่าคณิตศาสตรไ์ม่ยากอยา่งที่คิด รู้จัก
การท างานเป็นทีม การรับฟังความเห็นซึ่งกันและ
กัน ความอดทนและมีความรับผดิชอบ เป็นต้น 
ส่งผลใหโ้รงเรียนจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง  

☑ 4 ชุมชนยังคงใช้ผลงานวิจัยอยู่
จนถึงปัจจุบัน 
 

หน่วยงานท่ียังคงใช้ผลการวิจัย จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
   1. โปรแกรมวิชาคณติศาสตร์ ได้จัดท าโครงค่าย
คณิตศาสตร์ ต่อเนื่องทุกป ี
   2. คณะครุศาสตร์ ก าหนดให้ รายวิชาค่าย
วิชาการ จัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคบั 
   3. Boling Green State University(BGSU) 
USA ได้จัดค่ายคณติศาสตร์ให้กับนักเรียนใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาในรฐัโอไฮโอ  
   4. นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงหลม่สามัคคี ได้น า
กิจกรรมจากการจดัค่ายคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอน 
   5. โรงเรยีนในสังกัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
จัดท าโครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์
ของผู้เรียน และขอความอนุเคราะห์ให้ทาง
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตรไ์ปจัดกจิกรรมที่
สอดคล้องกับโครงการดังกล่าวอยา่งต่อเนื่อง  

คศ.2.4-4-1  
- แผนงาน/โครงการ 
ประจ าป ี
- หลักสูตรครุศาสตร์บณัฑิต 
- ภาพถ่ายการจัดกจิกรรม
ค่ายคณติศาสตร์ที่
ต่างประเทศ 
- แผนการจัดการเรียนรู ้
- หนังสือขอความ
อนุเคราะห ์

☑ 5 คณะมรีายงานการใช้
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน 
 
 

คณะมสีรปุรายงานการใช้ผลงานวจิัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน ได้แก่ โปรแกรมวิชาคณติศาสตร์ คณะครุ
ศาสตร์ การจดัค่ายคณิตศาสตร์ในต่างประเทศ 
ความต้องการในการจดัค่ายคณติศาสตร์ของ
โรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

คศ.2.4-5-1  
สรุปหน่วยงานที่น า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนคณติศาสตร ์
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน / 5 ข้อ 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน / 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

อาจารย์อุไรวรรณ ปานทโชติ  
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์  
อาจารย์อรทัย บญุเที่ยง  
ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย  
ผศ.รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล  
นายอานนท์ ปลื้มเนตร 

โทรศัพท์  081 - 1413667 โทรศัพท์  055 - 706555 ต่อ 2000 

E-mail  yupadee.kpru@gmail.com E-mail  anon_phemnet@hotmail.com 
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องค์ประกอบท่ี  3 กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น (มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง   
มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 1 มีการจัดท าแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคมและการ
พัฒนาท้องถิ่น ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
และท้องถิ่น โดยก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและการ
พัฒนาท้องถิ่น และน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

  คณะฯ ได้มีแผนการบริการวิชาการแก่สังคม โดย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณในการ
บริการวิชาการ ซึ่งให้ทุกโปรแกรมวิชามีส่วนร่วม
ในการให้บริการวิชาการ เพื่อพัฒนาให้ชุมชน
เข้มแข็งอย่างน้อย 1 ชุมชน/โรงเรยีน   
ในกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของ
มหาวิทยาลยัฯ ได้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
ก าแพงเพชร, ตาก, พิจิตร โดยผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าคณะครศุาสตร์ ครั้งที่ 
2/2561  
     โดยคณะฯ ด าเนินการส ารวจความต้องการรับ
บริการวิชาการและวิชาชีพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ 1) ด้านการพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 2) ด้านการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3) 
ด้านการวิจัยและนวตักรรม 4) ด้านการพัฒนา
คุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อน าผลมา
ก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียนเครือข่าย และก าหนด
ผู้รับผิดชอบโดยให้โปรแกรมวิชาด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมนั้น ตามแผนการบริการ
วิชาการที่ก าหนดไว้  

คศ.3.1-1-1  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 2/2561 
วันท่ี 10 เดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. 2561 
 
คศ.3.1-1-2  
สรุปผลการส ารวจความ
ต้องการรับบริการวิชาการ
และวิชาชีพ ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
คศ.3.1-1-3  
แผนการบริการวิชาการแก่
สังคม และพัฒนาท้องถิ่น           
คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

☑ 2 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนมีการบรูณาการ
พันธกิจสัมพันธ์และมีภาคี
เครือข่ายในการด าเนินการ 

     คณะฯ ร่วมกับโปรแกรมวิชา จัดท าแผน
บริการวิชาการ และแผนการใช้ประโยชน์ โดยมี
การต่อยอดการด าเนินงานและบรูณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ เกดิผลต่อการ

คศ.3.1-2-1  
แผนการใช้ประโยชน์จาก
การบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
คศ.3.1-2-2  
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รวมทั้งมีการจดัท าแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา สังคม
และท้องถิ่น 

พัฒนานักศึกษาและเกดิประโยชนก์ับโรงเรยีนที่
ได้รับการพัฒนาในด้านตา่งๆ ดังนี ้  
  1) โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการเรยีน
การสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้
กระบวนการ  PLC  
  2) โครงการบรูณาการการเรียนการสอนสู่การ
บริการวิชาการ  
  3) โครงการพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน           
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
  4) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 
สะเต็มศึกษา 
  5) โครงการส่งเสริมคณุภาพการศึกษาโรงเรยีน
ต ารวจตะเวนชายแดน 

สรุปโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม คณะครุศาสตร์  

☑ 3 คณะมสี่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแกส่ังคมและ
การพัฒนาท้องถิ่นในระดับ
สถาบัน และมีส่วนร่วมใน
การก าหนดท้องถิ่นหรือ
องค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

     คณะมสี่วนร่วมในการบริการวชิาการแก่สังคม
ในระดับสถาบัน ในโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ในกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตจังหวัด 
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก ระยะที่ 2 ดังนี ้
 1.1 กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาคะแนน NT 
ระดับชั้น ป.3   
    - การจัดกิจกรรมค่ายวิชาภาษาไทย  
    - การจัดกิจกรรมค่ายวิชาคณติศาสตร์       
    - การจัดกิจกรรมค่ายวิชาวิทยาศาสตร ์
 1.2 กิจกรรมค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาคะแนน  
O-NET ระดับชั้น ป.6 
    - การจัดกิจกรรมค่ายวิชาภาษาอังกฤษ  
    - การจัดกิจกรรมค่ายวิชาภาษาไทย  
    - การจัดกิจกรรมค่ายวิชาคณติศาสตร์   
  - การจัดกิจกรรมค่ายวิชาวิทยาศาสตร ์ 
   คณะมีการก าหนดเปา้หมายในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได้แก ่โรงเรียนในเขต
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร, ตาก สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น ซึ่งคณะฯ 

คศ.3.1-3-1  
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตจังหวัด 
ก าแพงเพชรและจังหวัดตาก 
ระยะที่ 2 
 
คศ.3.1-3-2  
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
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ก าหนดให้จัดท าโครงการบริการวชิาการใน
ลักษณะ 1 โปรแกรม 1 บริการวิชาการ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับมาตรฐาน
การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งคณะฯ ก าหนดให้จัดท า
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการ
สอนของครูในสถานศึกษาขนาดเลก็ โดยใช้
กระบวนการ PLC  

☑ 4 โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและการพัฒนาท้องถิ่น
ตามแผน มีทั้งโครงการที่มี
รายได้และโครงการที่
ให้บริการและไม่หวังผลเชิง
ธุรกิจ 

     คณะฯ ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
และการพัฒนาท้องถิ่นตามแผน ในเขตพื้นท่ี
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ได้แก ่โรงเรียนในเขต
พื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร, ตาก, พิจิตร  
ซึ่งก าหนดให้เป็นโครงการที่ให้บรกิารและ 
ไม่หวังผลเชิงธุรกิจ 
  - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครูในสถานศึกษาขนาดเลก็ โดยใช้
กระบวนการ PLC  
  - โครงการบรูณาการการเรยีนการสอนสู่การ
บริการวิชาการ  
  - โครงการส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้แบบ 
สะเต็มศึกษา 
  - โครงการส่งเสริมคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
ต ารวจตะเวนชายแดน 
     คณะฯ ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม
และการพัฒนาท้องถิ่นตามแผน ซึง่เป็นโครงการที่
มีรายได ้ 
  - โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ครูช านาญการพเิศษ รุ่นท่ี 25 ระหว่างวันท่ี 22-25 
ตุลาคม 2561 
  - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู
ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร จ านวน 10 หลักสูตร จดัฝึกอบรม 
จ านวน 31 รุ่น มีครูทีเ่ข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 
1,041 คน  

คศ.3.1-4-1  
สรุปโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคม คณะครุศาสตร์  
 
คศ.3.1-4-2  
สรุป โครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
มีและเลื่อนวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ รุ่นที่ 25 
ระหว่างวันท่ี 22-25 ตุลาคม 
2561 
 
คศ.3.1-4-3  
สรุปโครงการฝึกอบรม
หลักสตูรพัฒนาข้าราชการ
ครูของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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☑ 5 ด าเนินการตามแผนและ
ประเมินความส าเรจ็ตามตัว
บ่งช้ีของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคมและ
การพัฒนาท้องถิ่น ในข้อ 1 
และน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

     คณะฯ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
ของแผนและโครงการ และมีการตดิตามการ
น าไปใช้ประโยชน์ของโรงเรียนทีไ่ด้รับการพัฒนา 
โดยน าเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ เพื่อพิจารณาและเป็นแนวทางในการการ
พัฒนาการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการ  
 

คศ.3.1-5-1  
สรุปผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการ 
 
คศ.3.1-5-2  
รายงานผลการติดตามและ
การน าไปใช้ประโยชน์  
 
คศ.3.1-5-3  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 2/2562 
วันท่ี 7 มีนาคม 2562 

☑ 6 น าผลการประเมินตามข้อ 5 
มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมและการพัฒนา
ท้องถิ่น 

     คณะครุศาสตรม์ีการประเมินความส าเร็จ 
ตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการ และมีการ
ติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ของโรงเรียนที่ได้รับ
การพัฒนา  โดยน ามาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของการประเมินผลการน าไปใช้
ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

คศ.3.1-6-1  
แผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของการ
ประเมินผลการน าไปใช้
ประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน / 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเปำ้หมำย 

( / , X ) 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน / 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม  
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล  
อาจารย์เฉลิม ทองจอน 
ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์  
อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์  
ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
นายอานนท์ ปลื้มเนตร 
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศร ี

โทรศัพท์  081 - 1413667 โทรศัพท์  055 - 706555 ต่อ 2000 
E-mail  yupadee.kpru@gmail.com E-mail  anon_phemnet@hotmail.com 

 
จุดแข็ง 

- คณะฯ มีการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 

 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- คณะฯ ควรขยายเขตพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ ำนวนสถำนศกึษำที่ประสบควำมส ำเร็จจำกำรด ำเนินงำนร่วมกับคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
โรงเรียน 2 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง โรงเรียน 6 แห่ง โรงเรียน 8 แห่ง โรงเรียน 9-10 

แห่ง 
 

ผลกำรประเมินตนเอง   

ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    คณะฯ มีการข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโรงเรยีนเครือข่ายการผลิตและ
พัฒนาครู กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยัฯ ได้แก่ โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชร โดยมขี้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้  
 1. โรงเรียนและคณะครุศาสตร์ ร่วมส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการ
ผลิต พัฒนาครู เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูส าหรับนักศึกษาครูช้ันปีท่ี 1-5 
 2. โรงเรียนและคณะครุศาสตร์ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการแก่บุคลากรร่วมกัน
ทั้งสองฝ่าย ท้ังการจัดประชุมวิชาการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ และเครือข่ายความร่วมมือท้ัง
ภายในและนอกประเทศ 
 3. โรงเรียนและคณะครุศาสตร์ ร่วมพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา 
 4. โรงเรียนและคณะครุศาสตร์ ร่วมสรรหาและยกย่องครูผู้มคีวามรูค้วามสามารถ
ด้านการสอนและการบรหิารเพื่อเป็นแบบอย่างของการพัฒนาวิชาชีพครู และมสี่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 5. โรงเรียนและคณะครุศาสตร์ ร่วมพัฒนากิจกรรมสร้างความเป็นครูที่จ าเป็นต้องจัด
ตามที่คุรสุภาก าหนด 
 6. โรงเรียนและคณะครุศาสตร์ มสี่วนร่วมในการคัดเลือกนักเรยีนที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าศึกษาต่อในคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
    จากความร่วมมือในด้านการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน โดยอาจารย์และ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ กับโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ ส่งผลให้การทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ช้ีวัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรยีนและ
โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ มผีลคะแนนเฉลีย่ดีขึ้น จ านวน 20 โรงเรียน  

คศ.3.2-0-1  
ข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
โรงเรียนเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาครู กับ
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
 
คศ.3.2-0-2  
ผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ของโรงเรียน
เครือข่ายความร่วมมือ 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

10 โรงเรียน 20 โรงเรียน 5 คะแนน / 10 โรงเรียน 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
10 โรงเรียน 20 โรงเรียน 5 คะแนน / 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

อาจารย์จุฑาทิพย์ โอบอ้อม  
อาจารย์ศภุรดา สุขประเสริฐ  
ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย  
อาจารย์เบญจวรรณ ชัยปลัด  
อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย 
อาจารย์เฉลิม ทองจอน  
อาจารย์รุ่งนภา บุญยิม้  
นายอานนท์ ปลื้มเนตร  
นางสาวกัลยารัตน์ มาลาศร ี

โทรศัพท์  081 - 1413667 โทรศัพท์  055 - 706555 ต่อ 2000 

E-mail  yupadee.kpru@gmail.com E-mail  anon_phemnet@hotmail.com 

 
จุดแข็ง 
 - คณะฯ มโีรงเรยีนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครู ท่ีร่วมด าเนินงานพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จ านวนมาก 
 
แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - คณะฯ ควรมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษานักเรยีนและโรงเรียนเครือข่ายความ
ร่วมมือ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพิ่มมากขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 - 7 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง   
มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 1 ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     คณะครุศาสตร์ โดยผู้บริหาร คณาจารย์แตล่ะ
โปรแกรมวิชา เจ้าหน้าที่ฝา่ยกิจการนักศึกษา และ
นักศึกษาได้มีการประชุมทบทวนและก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบในงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อวางแผนและจัดท าแผน
กลยุทธ์ฝ่ายกจิการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม  
ในการประชุมครั้งท่ี 1 วันท่ี 13 มถิุนายน 2561  
     การแต่งตั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ในการท า
หน้าท่ีรับผดิชอบและควบคมุงานด้านกิจการ
นักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
พร้อมท้ังระบุขอบเขตงานความรบัผิดชอบของแต่
ละบุคคล ท้ังนี้รวมถึงความผูร้ับผิดชอบแต่ละ
องค์ประกอบในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของคณะครุศาสตร์  

คศ.4.1-1-1  
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษา ครั้งท่ี 1 วัน
พุธ ท่ี 13 มิถุนายน 2561 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร
คณะครุศาสตร์    
 
คศ.4.1-1-2  
ค าสั่งแต่งตั้งฝ่ายกิจการ
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
คศ.4.1-1-3   
ค าสั่งก าหนดผู้รับผิดชอบแต่
ละองค์ประกอบในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของคณะครุศาสตร ์

☑ 2 จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามแผน 

คณะครุศาสตร์ จดัท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษา มีคุณลักษณะความเป็นครูที่ดี สอดคล้อง
กับคุณลักษณะบณัฑติ สืบสานวัฒนธรรมไทย  
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้
ก าหนดตัวบ่งช้ีวดั ความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์
ของแผน โดยมีกระบวนการ ดังนี้  
           1) มีการจดัท าแผนกลยทุธ์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร์ 5 ปี 

คศ.4.1-2-1  
แผนกลยุทธ์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม  
คณะครุศาสตร์ 5 ปี 
 
คศ.4.1-2-2  
แผนปฏิบัตริาชการด้าน
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี  
2561 
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และแผนปฏิบัติการโครงการทั้งในเชิงปริมาณ และ
เชิงคุณภาพ ด้านกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา  2561  
           2) ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ ใน
การประชุมครั้งท่ี 1 วันท่ี 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2560  
           3) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน 
ดังนี้  
  1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
สอดคล้องกับคณุลักษณะบณัฑติ 
  2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสืบ
สานวัฒนธรรมไทย 
  3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 
คศ.4.1-2-3  
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 1 วัน
พุธ ท่ี 13 มิถุนายน 2561 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร
คณะครุศาสตร ์
       
คศ.4.1-2-4  
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม  
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 

☑ 3 ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนดา้น
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     คณะครุศาสตร์ มีกลไกและระบบ ก ากับ 
ติดตามการด าเนินการตามแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
        วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทีส่อดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิต  
        โดยมีขั้นตอนในการด าเนินงาน ดังนี ้
        1. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามขั้นตอน ดังนี้  

คศ.4.1-3-1  
รายงานการติดตามผลและ
การประเมินผลปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2561 
  
คศ.4.1-3-2  
ค าสั่งแต่งตั้งคณาจารย์ฝ่าย
กิจการนักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2561 
 
คศ.4.1-3-3  
ระบบก ากับตดิตาม
ด าเนินงานตามแผนดา้น
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะครศุาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
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       วัตถุประสงค์ท่ี 2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 
        1. การด าเนินการจัดกจิกรรมโครงการ/
กิจกรรม ในปี 2561 ได้ด าเนินการตรงตาม
แผนงานท่ีก าหนดไวต้ามไตรมาสที่ระบุไว้ในทุก
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งในการประชุมฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศลิปวัฒนธรรมครั้งที ่6 วันท่ี 11 
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ปี 2561 มี 7 
โครงการ/กิจกรรม ท่ีคณะได้ด าเนนิการ ดังนี้  
       1) กิจกรรมแห่เทียนจ าน าพรรษา  
       2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรมไทย
และเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน  
       3) ไหว้ครูคณะครุศาสตร์  
       4) กิจกรรมค่ายส่งเสรมิคุณธรรมและ
จริยธรรม  
       5) กิจกรรมครุอาสา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 
       6) กิจกรรมวันวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
ครุศาสตร ์
       7) กิจกรรม ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ 
วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
      2. การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
ของแผนปฏิบัติราชการฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ รอบ 3 เดือน 
และรอบ 6 เดือน  พ.ศ. 2561 รายงานรายงาน

 
คศ.4.1-3-4  
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 6 วัน
พุธ ท่ี 24 เมษายน 2561 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร
คณะครุศาสตร ์
 
คศ.4.1-3-5  
สรุปโครงการ/กิจกรรม 
       1) กิจกรรมแหเ่ทียน
จ าน าพรรษา (ช้ันปีท่ี1-4) 
       2) กิจกรรม
แลกเปลีย่นศิลปวัฒนธรม
ไทยและเรยีนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน (ช้ันปีท่ี1-4) 
       3) ไหว้ครูประจ าปี 
(ช้ันปีท่ี1-4) 
       4) กิจกรรมคา่ย
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม (ช้ันปีท่ี 1) 
       5) กิจกรรมครุอาสา 8 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ 
       6) กิจกรรมวันวิชาการ
และศลิปวัฒนธรรมครุ
ศาสตร ์
       7) กิจกรรม ประกวด
แข่งขันทักษะวิชาการ 
วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
คศ.4.1-3-6  
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การประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4 และ 5  
       วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมด้านการท านุบ ารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 
        - คณะครุศาสตรส์่งเสริมใหน้ักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
รวมถึงส่งเสริมให้อาจารย์จดักิจกรรมบูรณาการ
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งได้มีการ
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่อง 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
ราชการฝ่ายกิจการนักศึกษา
และศลิปวัฒนธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ รอบ 3 
เดือน และรอบ 6 เดือน  
พ.ศ. 2561 
 
คศ.4.1-3-7  
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 3 วัน
พุธ ท่ี 10 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 
ช้ัน 2 อาคารคณะครศุาสตร ์
       
คศ.4.1-3-8  
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 5 วัน
พุธ ท่ี 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 
อาคารคณะครศุาสตร์       

☑ 4 มีการบูรณาการแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรยีนการ
สอนในคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 

     คณะครุศาสตร์ มีการบรูณาการแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนใน
คณะ โดยจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ 
ของอาจารย์แต่ละหลักสูตร ร่วมกบัการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจ าแนกออกเป็นกิจกรรม
ของแต่ละหลักสูตร ดังนี ้
     1. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  
     2. อัตลักษณ์การแต่งกายของชาวไทยทรงด า 
บ้านโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน  
     3.ความเชื่อที่ปรากฏจากอาหารในพิธีกรรม
เสนเรือนของชาวไทยทรงด า บ้านโป่งน้ ารอ้น 
ต าบลโป่งน้ าร้อน อ าเภอคลองลาน 

คศ.4.1-4-1  
เอกสาร การบูรณาการแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรยีนการ
สอน 

☑ 5 มีการประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนและน า

   คณะครุศาสตร์ ประเมินความส าเร็จของแผน
ตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของ

คศ.4.1-5-1  
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ผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

แผน และตัวช้ีวัดด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี ้
วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมทีส่อดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑติ 
       2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
สืบสานวัฒนธรรมไทย 
       3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัด  
       1. จ านวนกิจกรรมที่สอดคลอ้งกับ
คุณลักษณะบณัฑติ 
       2. จ านวนกิจกรรมที่นักศึกษาร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมไทย 
       3. ระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมที่นักศึกษาร่วมสบืสานวฒันธรรมไทย 
      4. จ านวนกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
      5. จ านวนกิจกรรมบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 
โดยจากการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของแผนทีก่ าหนดไว ้
       คณะครุศาสตร์ โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าทีฝ่่าย
กิจการนักศึกษา และนักศึกษาร่วมประชุมหารือ
เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม โดยมี
การประเมินว่าเป็นไปตามแผน กจิกรรม 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเรจ็ที่ก าหนดหรือไม่ 
มีกี่โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์กี่โครงการ 
การปรับเปา้หมายเดมิในข้อท่ี 2 มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบโดยตรงและก าหนดอาจารย์ประจ า
หลักสตูรปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา และมีการ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบในแต่ละโครงการ ในการ
ประชุมฝา่ยกิจการนักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม  
ครั้งท่ี 6 วันท่ี 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560  มี
การน าผลจากการประเมินในปีท่ีผา่นมาในทุก

รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 6 วัน
พุธ ท่ี 24 เมษายน 2561 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร
คณะครุศาสตร ์
 
คศ.4.1-5-2  
แผนกลยุทธ์ฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
คณะครุศาสตร์ 5 ปี 
 
คศ.4.1-5-3  
แผนปฏิบัตริาชการด้าน
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 
คศ.4.1-5-4  
ค าสั่งแต่งตั้งฝ่ายกิจการ
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
คศ.4.1-5-5   
ค าสั่งก าหนดผู้รับผิดชอบแต่
ละองค์ประกอบในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของคณะครุศาสตร ์
 
คศ.4.1-5-6  
สรุปโครงการ/กิจกรรม 
  1) กิจกรรมแหเ่ทียนจ าน า
พรรษา (ช้ันปีท่ี1-4) 
   2) กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรมไทยและ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
(ช้ันปีท่ี1-4) 
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โครงการ ด้วยกระบวนการพัฒนา ในทุกโครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี   
        Plan การประชุมก่อนด าเนนิการ เพื่อ
วางแผนและแบ่งฝ่ายหน้าที่และความรับผดิชอบใน
การด าเนินงาน 
        Do การด าเนินการติดต่อ ประสานงานด้าน
ต่างๆ เช่น บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีใน
การด าเนินการตามโครงการ 
        Check การสรุปกิจกรรมและการเมินผล
การปฏิบัติงาน 
        Action การน าผลการด าเนนิงาน โครงการ
มาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  
        มีการปรับแก้ ในตัวช้ีวัดที่ 1 เป้าหมายข้อท่ี 
5 มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศกึษาเสนอ
กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์และ
น ามาจัดสรรให้ตามเหมาะสม 
      และผลจากการประเมินจากกิจกรรมของ
นักศึกษา พบว่า  
      ในการส่งเสริมให้นักศึกษาเรยีนรู้และเข้าใจ
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  
       นักศึกษามีข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุง 
ดังนี ้
       1. ควรมีระบบบันทึกกิจกรรมที่มี
ประสิทธิภาพและด าเนินการได้ในทุกสถานท่ีที่จัด
กิจกรรม 
       2. กิจกรรมใดที่ซ้ าซ้อนกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลยัควรปรับลดให้เหมาะสม 
       3. ควรเพิ่มกิจกรรมชุมนุมทีม่ีความทันสมัย 
ตามความสนใจของนักศึกษา 
        และจากผลการประเมิน SAR ในปี 2560 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ พบว่า คณะควร
ระบุตัวช้ีวัดที่เน้นเชิงคุณภาพ เพิ่มเติมในแผน
เพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม
ของนักศึกษา เช่น ความตระหนักรู้ ความซาบซึ้ง
ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ท าให้มีการน ามาปรับ
การจัดโครงการ/กิจกรรม ใน ปีการศึกษา 2561  
        ข้อคิดเห็นจากการประเมินนี้  

   3) ไหว้ครูประจ าปี (ช้ันปี
ที1่-4) 
   4) กิจกรรมค่ายส่งเสริม
คุณธรรมและจรยิธรรม (ช้ัน
ปีท่ี 1) 
   5) กิจกรรมครุอาสา 8 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ 
   6) กิจกรรมวันวิชาการ
และศลิปวัฒนธรรม 
ครุศาสตร ์
   7) กิจกรรม ประกวด
แข่งขันทักษะวิชาการ 
วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 
คศ.4.1-5-7  
สรุปโครงการ/กิจกรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจากทุก
โปรแกรมวิชา 
 
คศ.4.1-5-8  
รายงานการประชุมฝ่าย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 6 วัน
พุธ ท่ี 24 เมษายน 2561 ณ 
ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร
คณะครุศาสตร ์
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คณะครุศาสตรจ์ะได้น าไปใช้ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมในครั้งต่อไป โดยวิธีการสงัเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างเข้าร่วม
กิจกรรม และหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าทุก
กิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมอย่างเตม็ใจ และมีการ
เตรียมพร้อมในทุกกิจกรรม และหลังจากเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาตระหนักและเหน็ความส าคญั
ของกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมไหว้ครู 
นักศึกษามีความกระตือรือร้นและเตรียมความ
พร้อม โดยการจัดท าพานไหว้ครู เพื่อการประกวด
ความสวยงาม และสร้างสรรค์ รวมถึงเตรียมกรวย
ดอกไม้ พร้อมหญ้าแพรก ดอกเข็ม ดอกมะเขือ 
ตามประเพณีนยิมเพื่อไหว้ครู ระหว่างกิจกรรมเมื่อ
นั่งชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับครู นักศึกษาตั้งใจและนั่ง
ชมอย่างซาบซึ้ง และภายหลังจดักจิกรรมสังเกต
จากการที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
โพสท์กิจกรรมไหว้ครู ณ สถานศึกษาท่ีฝึก
สังเกตการณผ์่านทาง Social Network ต่างๆ 

☑ 6 เผยแพร่กจิกรรมหรือการ
บริการดา้นท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

     คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการเผยแพร่กิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้ัง 4 กิจกรรม
โดย ผ่านเว็บไซต์คณะครุศาสตร์ และ Social 
Network เช่น  
Facebook  Fanpage คณะครุศาสตร์ :  
https://www.facebook.com/edukpru/  
Facebook  Fanpage สโมสรนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ : 
https://www.facebook.com/groups/ 
165249703627863/ 
Website คณะครุศาสตร์ : 
https://edu.kpru.ac.th/  
และ Youtube  
       และไดด้ าเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกจิกรรม
ดังนี ้
     1. การเผยแพร่ศิลปะการแสดงเพลงพื้นบ้าน
จากโปรแกรมวิชาภาษาไทย  
     2. กิจกรรมชมรมสักทองเสยีงทิพย์  

คศ.4.1-6-1 
 หน้า Facebook, 
Fanpage, Website, 
Youtube ของคณะครุ
ศาสตร ์
 
คศ.4.1.6-2  
ภาพถ่าย การเผยแพร่
ศิลปะการแสดงเพลง
พื้นบ้านจากโปรแกรมวิชา
ภาษาไทย 
 
คศ.4.1.6-3 
ภาพถ่าย การเผยแพร่
ศิลปะการแสดงกิจกรรม
ชมรมสักทองเสียงทิพย์ 
 
 
 

https://www.facebook.com/edukpru/
https://www.facebook.com/groups/%20165249703627863/
https://www.facebook.com/groups/%20165249703627863/
https://edu.kpru.ac.th/
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     3. การเผยแพร่ศิลปะการแสดงลิเก “เพชรกรุ
ครุศิลป์” จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
     4. กิจกรรมที่นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ร่วม
กิจกรรมกับส านักศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร  

คศ.4.1-6-4  
ภาพถ่าย ลิเกนักศึกษาครู 
เพชรกรุครุศลิป์ ของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  

☑ 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน  
หรือนวัตกรรม หรือผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในระดับชาต ิ

     คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมที่มุ่งสู่
สากลและสอดคล้องกับการเรยีนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการศึกษาไทยแลนด์ 
4.0 ได้แก่  
       การเผยแพร่ศิลปะการแสดงลิเก “เพชรกรุ
ครุศิลป”์ จากนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
       - ผ่านการคัดเลือกในโครงการเยาวชน คนท า
ดี ปีท่ี 6 ของมูลนิธิเอสซีจี SCG ภายใต้ช่ือ
โครงการ ลเิกเรื่องเล่าชาวนครพระชุม ได้รบัเงิน
สนับสนุนโครงการจ านวน 100,000 บาทจาก
มูลนิธิ SCG 
      - ได้รับรางวลักลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่น 
สาขาศิลปวัฒนธรรม ในวันเยาวชนแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561  

คศ.4.1.7-1  
ภาพถ่าย ลิเกนักศึกษาครู 
เพชรกรุ ครุศลิป์ ของคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน / 7 ข้อ 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน / 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ธงชัย ช่อพฤกษา ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ผศ.ดร.เลเกีย เขียวด ี
ดร.ขวัญชัย ขัวนา 
ผศ.ดร.อังสุรีย์ พันธ์แก้ว 
นายพรหมธร พูลสุข 

โทรศัพท์  081 - 7832636 โทรศัพท์  080-5051979 

E-mail thong_1403@hotmail.com E-mail yosiri007@gmail.com 
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จุดแข็ง 
1.  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีพื้นฐานของความเป็นครู ท าให้สามารถพัฒนาคุณลักษณะดา้นการอนุรกัษ์และส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ได้ดี   
2.  จากแนวนโยบายภาครัฐ ท่ีเนน้ให้ครูและบคุลากรทางการศึกษา เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการอนรุักษ์

ศิลปวัฒนธรรมไทย ท าให้คณะครศุาสตร์สามารถน ามาเป็นจดุเน้นในการพัฒนานักศึกษาได้ 
3. ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะครุศาสตร์ ให้ความร่วมมือท้ังการเป็นแบบอย่างท่ีดี และ การส่งเสริมให้

นักศึกษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
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องค์ประกอบท่ี  5 กำรบริหำรจัดกำร (มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร) 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุม่ สถำบัน และเอกลักษณ์ 

ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 1 
ผลกำรประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผล
การวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะและพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปตีาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ   

     คณะครุศาสตร์ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 26 กันยายน 2561) ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดย
การปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยทุธ์นี้ ผ่านการมี
ส่วนร่วมจากบคุลากรภายในคณะครุศาสตร์ และมี
การถ่ายทอดกลยุทธ์ และตัวช้ีวัดไปสู่แผนกลยุทธ์
ตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยทุธ์ด้านการวิจัย 
แผนกลยุทธ์ดา้นกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม แผนกลยุทธ์ด้านการบริการ
วิชาการ แผนบริหารและพัฒนาบคุลากร แผนการ
จัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
2562 และมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันท่ี 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในวาระเพื่อพิจารณา 
     มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่การปฏิบัติ โดยการ
ก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้รับผดิชอบและ
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด และมีการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานตามตวัช้ีวัดของ
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 รอบ 12 เดือน และประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รอบ 3, 6 และ 9 เดือน โดยผ่าน
ระบบ E-SPR (ระบบการรายงานผลการปฏิบตัิ

คศ.5.1-1-1 
แผนกลยุทธ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง 26 
กันยายน 2561) 
 
คศ.5.1-1-2 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 10 ตุลาคม 2561) 
 
คศ.5.1-1-3 
แผนกลยุทธ์ดา้นการวิจัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 10 ตุลาคม 2561) 
 
คศ.5.1-1-4 
แผนกลยุทธ์ดา้นกิจการ
นักศึกษาและศลิปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565 (ฉบับ
ปรับปรุง 10 ตุลาคม 2561) 
คศ.5.1-1-5 
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ราชการ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เพือ่ให้กองนโยบายและแผนได้น าเสนอผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ต่อไป นอกจากนี้ยังมีการน าผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์ครั้งท่ี 
1/2562 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 และ
ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562  

แผนกลยุทธ์ดา้นการบริการ
วิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับปรบัปรุง 10 
ตุลาคม 2561) 
 
คศ.5.1-1-6 
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง 10 
ตุลาคม 2561) 
 
คศ.5.1-1-7 
แผนการจดัการความรู้ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 
2565 
 
คศ.5.1-1-8 
แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565 
 
คศ.5.1-1-9 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 
คศ.5.1-1-10 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2561 
วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
 
คศ.5.1-1-11 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 (รอบ 12 เดือน) 
 
คศ.5.1-1-12 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (รอบ 3 เดือน) 
 
คศ.5.1-1-13 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (รอบ 6 เดือน) 
 
คศ.5.1-1-14 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 (รอบ 9 เดือน) 
 
คศ.5.1-1-15 
ระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผน (E-
SPR) 
 
คศ.5.1-1-16 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2562 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 
 
คศ.5.1-1-17 
วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2562 
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วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 

 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ ์
นางสาววิลาพัตร กาวิละพันธ ์

โทรศัพท์ : 06 - 11524692 โทรศัพท์ : 099 - 2414169 

E-mail : - E-mail : planqa.edu61@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



หนา้ | 88 

 

🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 2 
รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 2 ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินท่ีประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสตูร สดัส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  
การจัดการเรยีนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสตูร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

   คณะครุศาสตร์ โดยกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหลกัสูตร เพื่อท า
หน้าท่ีก ากับติดตามการด าเนินงานวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงิน รวมไปถึงการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
หลักสตูรมีการวิเคราะหค์วามคุ้มคา่ของการ
บริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
โอกาสในการแข่งขัน  
   มีการด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสตูร 
จ านวน 10 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี โดยรายละเอียดของงบประมาณ
ต้นทุนท่ีน ามาค านวณ ประกอบดว้ย  
   -  จ านวน FTES ประจ าปีการศกึษา 2561 
   -  งบสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า , ค่าโทรศัพท์)  
   -  งบบุคลากร (เงินเดือนประจ า , เงินประจ า
ต าแหน่งทางวิชาการ) 
   -  งบลงทุนค่าเสื่อมราคา (ครุภณัฑ์ , ที่ดิน , สิ่ง
ปลูกสร้าง) 
   -  งบด าเนินการ (ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด)ุ 
   - งบด าเนินการ (ค่าตอบแทนต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
   -  งบวิจัยและบริการวิชาการ 
   -  งบอุดหนุน 
   -  งบรายจ่ายอื่นๆ 
   โดยรายละเอียดของงบประมาณในแต่ละส่วน
นั้น หน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ จะเป็น
ผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมลูและจัดส่งให้คณะฯ
ด าเนินการวเิคราะห์ต้นทุนต่อ ซึ่งมีหลักการคิด
ค านวณ 7 ส่วน ดังนี ้
  1) ปันรายจ่ายทางอ้อมจากคณะ คือ รายจ่าย
จริงที่ไม่เจาะจงเข้าสู่หลักสูตร เช่น ค่า
สาธารณูปโภค เงินเดือนของสายสนับสนุน เป็นต้น 

คศ.5.1-2-1 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 681/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าต้นทุนต่อหลักสตูร  
 
คศ.5.1-2-2 
รายงานการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหลักสตูร คณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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  2) ปันรายจ่ายทางอ้อมจากหน่วยงานสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยและคณะ และรายจ่ายทางตรง
ของหลักสูตร 
  3) ผลการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางตรง-ทางอ้อม 
รวมงบประมาณรายจา่ยทั้งหมดและต้นทุนต่อ
หน่วยของหลักสูตร 
  4) การวิเคราะหส์ัดส่วนค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 
งบประมาณในการพัฒนานักศึกษา งบประมาณใน
การจัดการเรยีนการสอน งบบุคลากร งบบริการ
วิชาการ และงบวิจัย  
   5) การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการบริหาร
หลักสตูร 
   6) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบณัฑิต 
   7) การวิเคราะห์โอกาสในการแข่งขัน 
   ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย และสัดส่วน
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ านวน 10 หลักสตูร 
ดังนี้  

สำขำวชิำ 

ผลกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
และสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำ

นักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

การศึกษา
ปฐมวัย 

FTES เท่ากับ 118.75 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,398,107.60 บ. 
ต้นทุนต่อนักศึกษา 45,457.75 บ. 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 373,988 บ. 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

FTES เท่ากับ 71.58 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,201,011.16 บ. 
ต้นทุนต่อนักศึกษา 72,660.12 บ. 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 415,596 บ. 

คณิตศาสตร์ 

FTES เท่ากับ 84.08 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 5,162,163.08 บ. 
ต้นทุนต่อนักศึกษา 61,395.85 บ. 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 264,512  บ. 

สังคมศึกษา 

FTES เท่ากับ 137.03 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 6,999,179.24 บ. 
ต้นทุนต่อนักศึกษา 51,077.71 บ. 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 302,014 บ. 

ภาษาอังกฤษ FTES เท่ากับ 216.06 
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10,224,042.46 บ. 
ต้นทุนต่อนักศึกษา 47,320.39 บ. 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 448,164 บ. 

พลศึกษา 

FTES เท่ากับ 168.31 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 8,306,798.82 บ. 
ต้นทุนต่อนักศึกษา 49,354.16 บ. 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 451,740 บ. 

ภาษาจีน 

FTES เท่ากับ 71.47 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4,034,511.00 บ. 
ต้นทุนต่อนักศึกษา 56,450.41 บ. 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 275,351 บ. 

คอมพิวเตอร์ 

FTES เท่ากับ 106.50 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 6,953,321.01 บ. 
ต้นทุนต่อนักศึกษา 65,289.40 บ. 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 469,834 บ. 

ภาษาไทย 

FTES เท่ากับ 126.92 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 6,956,557.35 บ. 
ต้นทุนต่อนักศึกษา 54,810.57 บ. 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 369,062 บ. 

การ
ประถมศึกษา 

FTES เท่ากับ 182.08 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 9,309,595.84 บ. 
ต้นทุนต่อนักศึกษา 51,123.66 บ. 
สัดส่วนค่าใช้จ่าย เท่ากับ 405,374 บ. 

   จากผลการวเิคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ใน
ภาพรวมเฉลี่ยทุกหลักสตูร เท่ากับ 55,494.00 
และการพิจารณาสดัส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจดัการเรียนการ
สอน ประจ าปีงบประมาณ 2561 พบว่า สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายที่สูงท่ีสุด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน เท่ากับ 1,404,240 บาท รองลงมา 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศกึษา เท่ากับ 
1,320,570 บาท 
   กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำร
หลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธผิลในกำรผลิต
บัณฑิตและโอกำสในกำรแข่งขนั โดยพิจารณา
จากประเด็นต่างๆ ดังนี ้
   กำรพิจำรณำควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำร
หลักสูตร  จะพิจารณาจาก 3 ประเด็น ดังนี ้
   (1) พิจารณาจากจดุคุ้มทุนการผลิตของ
หลักสตูร 
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   (2) สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและ
การจัดการเรยีนการสอนรวมกัน ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  
   (3) ต้นทุนต่อหน่วยน้อยกว่าต้นทุนต่อหน่วย
จากมหาวิทยาลัยคู่เทยีบ 
   โดยหลักสูตรที่มีการผลพิจารณาความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสตูร 2 ประเดน็ใน 3 ประเด็น
นี้จะถือว่ามีการบริหารหลักสูตรทีเ่กิดความคุ้มคา่
เมื่อเทียบกับต้นทุนต่อหน่วย โดยผลกำรวิเครำะห์
ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร จ าแนกเป็น
รายหลักสูตร ดังนี ้

สำขำวชิำ 
กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำร

บริหำรหลักสูตร  

การศึกษา
ปฐมวัย 

- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลกัสูตร  
ณ จุดคุ้มทุนการผลิต 
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลกัสูตร  
ณ จุดคุ้มทุนการผลิต 
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60  

คณิตศาสตร์ 
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลกัสูตร  
ณ จุดคุ้มทุนการผลิต 
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60  

สังคมศึกษา 
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลกัสูตร  
ณ จุดคุ้มทุนการผลิต 
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60 

ภาษาอังกฤษ 
- จ ำนวนนักศึกษำจริงต่ ำกว่ำจุดคุ้มทุน 
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60  

พลศึกษา 
- จ ำนวนนักศึกษำจริงต่ ำกว่ำจุดคุ้มทุน 
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60 

ภาษาจีน 
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลกัสูตร  
ณ จุดคุ้มทุนการผลิต 
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60  

คอมพิวเตอร์ 
- จ ำนวนนักศึกษำจริงต่ ำกว่ำจุดคุ้มทุน 
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60 

ภาษาไทย 
- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลกัสูตร  
ณ จุดคุ้มทุนการผลิต 
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60 

การ
ประถมศึกษา 

- มีความคุ้มค่าในการบริหารหลกัสูตร  
ณ จุดคุ้มทุนการผลิต 
- สัดส่วนค่าใช้จ่าย สูงกว่าร้อยละ 60 
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   เมื่อพิจารณาพิจารณาความคุม้ค่าของการ
บริหารหลักสตูร โดยพิจารณาจาก 3 ประเด็น 
พบว่า 
   (1) พิจารณาจากจดุคุ้มทุนการผลิตของ
หลักสตูร พบว่า จ านวน 7 หลักสตูร ประกอบด้วย 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชา
ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาจริงสูงกว่า
จ านวนนักศึกษา ณ จุดคุม้ทุนการผลิต ดังนั้น ถือ
ว่าหลักสตูรมคีวามคุ้มค่าในการบรหิารหลักสูตร 
และมเีพียง 3 หลักสูตร คือ หลักสตูรครศุาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาพลศึกษา 
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ท่ีมจี านวนนักศึกษา
จริงต่ ากว่าจ านวนนักศึกษา ณ จุดคุ้มทุนการผลิต   
   (2) พิจารณาสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
นักศึกษาและการจัดการเรยีนการสอน พบว่า ทุก
หลักสตูรของคณะครุศาสตร์ มสีัดส่วนค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนานักศึกษาและการจดัการเรียนการสอน
รวมกัน สูงกว่าร้อยละ 60 
   (3) พิจารณาต้นทุนต่อหน่วยภาพรวม น้อยกว่า
ต้นทุนต่อหน่วยในกลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์จาก
มหาวิทยาลยัคู่เทียบ โดยอ้างอิงผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยเลือกมหาวิทยาลัยคูเ่ทียบจากหลักเกณฑ์ 
ต่อไปนี ้
     1) เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเดียวกันตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ กลุม่ ข สถาบันที่เน้น
ระดับปริญญาตรี  
     2) มีการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาขาวิชา
เดียวกัน 
     3) ต้องมีผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยสูง
กว่าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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   ผลการวิเคราะหค์วามคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสตูรในภาพรวมระดับคณะ พบว่า คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร มี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เท่ากับ 55,494.00 บาท/
คน โดยเปรียบเทียบต้นทุนต่อหนว่ยผลผลติใน
กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์ กับมหาวทิยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณโุลก ซึ่งมีคุณสมบัติที่
ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์การพิจารณามหาวิทยาลัย
คู่เทียบมากที่สดุ โดยมีผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต เท่ากับ 134,627.44 บาท/คน ซึ่ง
สูงกว่าต้นทุนต่อหน่วยผลผลติของ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
    ผลกำรพิจำรณำควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำร
หลักสูตร โดยหลักสูตรทีม่ีการผลพิจารณาความ
คุ้มค่าของการบริหารหลักสตูร 2 ประเด็นใน 3 
พบว่า ทุกหลักสูตรมีความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสตูร  
 
   ผลกำรพิจำรณำประสิทธิภำพ และ
ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต จะพิจารณา 2 
ประเด็น ดังน้ี 
   (1) กำรวิเครำะห์ประสิทธิผล โดยพิจารณา
จากผลการประเมินในองค์ประกอบท่ี 2 ของการ
ประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดย
เปรียบเทยีบผลการประเมินในปีการศึกษา 2561 
เปรียบเทยีบกับปีการศึกษา 2560 ถ้าปีการศึกษา 
2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ถือว่าหลักสตูรมี
ประสิทธิผลในการผลติบัณฑติ 
    (2) กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ โดยพิจารณา
จากการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหนว่ยของหลักสูตร 
กับประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิตของปีการศึกษา  
2560 เทียบกับปีการศึกษา 2561 จะถือว่า
หลักสตูรมีประสิทธิภาพ ต้องครอบคลุมประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งจาก 3 กรณี ดังนี ้
       ต้นทุนต่อหน่วยต่ าลง ประสทิธิผลเท่าเดิม
หรือประสิทธิผลสูงขึ้น 
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       ต้นทุนต่อหน่วยเท่าเดมิ แตป่ระสิทธิผล
สูงขึ้น 
       ต้นทุนต่อหน่วยสูงข้ึน ประสทิธิผลสูงขึ้น 
โดยกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของ
กำรผลิตบัณฑิต จ าแนกเป็นรายหลักสูตร ดังนี ้

สำขำวชิำ 
กำรวิเครำะหป์ระสิทธภิำพ 

ประสิทธิผลของกำรผลติบณัฑิต  

การศึกษา
ปฐมวัย 

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ประสิทธิผล
ลดลง แสดงว่า หลักสูตรยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น แสดงว่า หลักสูตรยังมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต 

คณิตศาสตร์ 

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น แสดงว่า หลักสูตรยังมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต 

สังคมศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประสิทธิผล
ลดลง แสดงว่า หลักสูตรยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต 

ภาษาอังกฤษ 

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น แสดงว่า หลักสูตรยังมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต 

พลศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประสิทธิผล
ลดลง แสดงว่า หลักสูตรยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต 

ภาษาจีน 

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ประสิทธิผล
เท่ำเดมิ แสดงว่า หลกัสูตรยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต 

คอมพิวเตอร์ 

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น แสดงว่า หลักสูตรยังมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต 

ภาษาไทย 
ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ประสิทธิผล
ลดลง แสดงว่า หลักสูตรยังไม่มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต 

การ
ประถมศึกษา 

ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ประสิทธิผล
ลดลง แสดงว่า หลักสูตรยังไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต 

   ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลใน
กำรผลิตบัณฑิต พบว่า หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตบณัฑติ มีจ านวน  4  
หลักสตูร ประกอบด้วย หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
     
   ผลกำรพิจำรณำโอกำสในกำรแข่งขัน โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบร้อยละการมีงานท า
ของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 กับร้อยละ
การมีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 
ของหลักสูตรในมหาวิทยาลัยคู่เทียบ ถ้าร้อยละ
การมีงานท าของบัณฑิตสูงกว่าหลกัสูตรใน
มหาวิทยาลยัคู่เทียบ โดยมหาวิทยาลัยคู่เทียบ 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลยัที่อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ และที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ใกล้เคียง
กัน หากหลักสตูรดังกล่าว มีร้อยละการมีงานท าสูง
กว่ามหาวิทยาลยัคู่เทียบ จะถือว่ามีโอกาสในการ
แข่งขันมากกว่า โดยผลกำรวิเครำะห์โอกำสใน
กำรแข่งขัน จ าแนกเป็นรายหลักสตูร ดังนี ้

สำขำวชิำ 
ร้อยละกำรมีงำนท ำ โอกำส

ในกำร
แข่งขัน 

มรภ.
ก ำแพงเพชร 

มรภ.พิบูล
สงครำม 

การศึกษา
ปฐมวัย 

91.60 87.75 / 

วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

78.20 69.23 / 

คณิตศาสตร์ 63.40 95.65 X 

สังคมศึกษา 92.40 65.85 / 

ภาษาอังกฤษ 83.40 74.42 / 

พลศึกษา 87.00 91.89 X 

ภาษาจีน 96.40 - / 
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คอมพิวเตอร์ 69.80 - / 

ภาษาไทย 90.20 87.78 / 

การ
ประถมศึกษา 

97.20 - / 

    ผลกำรวิเครำะห์โอกำสในกำรแข่งขัน โดย
พิจารณาจากโดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสตูรเทียบกับร้อยละการมี
งานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 เทียบ
กับร้อยละการมีงานท าของบัณฑติประจ าปี
การศึกษา 2560 ของหลักสูตรในมหาวิทยาลยัคู่
เทียบ พบว่า หลักสตูรที่มรี้อยละการมีงานท าของ
บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2560 สูงกว่าร้อยละ
การมีงานท าของมหาวิทยาลยัคู่เทยีบ มีจ านวน 8 
หลักสตูร ซึ่งถือว่าหลักสูตรดังกล่าวมีโอกาสในการ
แข่งขันสูงกว่ามหาวิทยาลัยคูเ่ทียบ 
 
    สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำร
บริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลใน
กำรผลิตบัณฑิตและโอกำสในกำรแข่งขัน  

สำขำวชิำ 

/ = มี , X = ไม่มี 

ควำม
คุ้มค่ำ 

ประ 
สิทธิผล 

ประ 
สิทธิ
ภำพ 

โอกำส
ในกำร
แข่งขัน 

ปฐมวัย / X X / 

วิทย-์ทั่วไป / / / / 

คณิตศาสตร์ / / / X 

สังคมศึกษา / X X / 

ภาษาอังกฤษ / / / / 

พลศึกษา / X X X 

ภาษาจีน / X X / 

คอมพิวเตอร์ / / / / 

ภาษาไทย / X X / 

ประถมศึกษา / X X / 

    สรุปผลการวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการ
บริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑติและโอกาสในการแข่งขัน พบว่า 
หลักสตูรที่มีความคุ้มค่าของการบริหารหลักสตูร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิตและ
โอกาสในการแข่งขันสูงขึ้น ประกอบด้วย หลักสตูร
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ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
    หลักสตูรที่มคีวามคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลติ
บัณฑิต แตโ่อกาสในการแข่งขันน้อยเมื่อเทียบกับ
มหาวิทยาลยัคู่เทียบ ประกอบด้วย หลักสตูร 
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
    หลักสตูรที่ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสตูร 
ยังโอกาสในการแข่งขันสูงกว่ามหาวิทยาลัยคู่เทียบ 
แต่ไมม่ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลติ
บัณฑิตยังมีน้อย ประกอบด้วย หลกัสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
สังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
ภาษาไทย และสาขาวิชาการประถมศึกษา  
   หลักสูตรที่ความคุ้มคา่ของการบริหารหลักสตูร 
แต่ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการผลิตบณัฑิต 
และโอกาสในการแข่งขันน้อย ได้แก่ หลักสูตร
ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 

 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ ์
นางสาวกาญจนา นาคสวาท 

โทรศัพท์ : 06 - 11524692 โทรศัพท์ : 099 - 2414169 
E-mail : - E-mail : planqa.edu61@gmail.com 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 3 
ผลกำรประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 3 ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง  ท่ีเป็นผลจา
การวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจยัที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับ
ความเสีย่งลดลงจากเดมิ 

   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
บุคลากรของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มีการด าเนินงานตามระบบบริหารความเสีย่ง ดังนี้ 
   - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  จ านวน 2 
ชุดดังนี้  
       1) คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสีย่ง คณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       2) คณะกรรมการตดิตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   มีการวิเคราะห์และระบคุวามเสีย่งและปัจจยัเสีย่ง
อันเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไมส่ามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานอย่างน้อย 1 ด้าน 
   ซึ่งทางคณะครุศาสตรม์ีการจดัประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยง คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2562  ครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 28 กันยายน 2561 
เพื่อท าการวิเคราะห์ ระบุ  ประเมนิความเสีย่ง และ
ปัจจัยเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ โดยมีการพิจารณา
ประเด็นความเสี่ยงจากแผนงานโครงการของคณะ
ครุศาสตร์  ซึ่งผลการประชุมพิจารณา พบว่า คณะ
ครุศาสตร์ มีความเสี่ยงจากปัจจยัภายนอกและ
ปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมไดจ้ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้
   1. P1St1 อัตราการเปดิบรรจุเข้ารับราชการคร ู
   2. P2St2 ภาษาอังกฤษส าหรับการสอบบรรจุเข้า
รับราชการคร ู
 

คศ.5.1-3-1 
   - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง  
คณะครุศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
   - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง  
คณะครุศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
คศ.5.1-3-2 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง คณะครุ
ศาสตร์  ปีงบประมาณ 
2562  ครั้งท่ี 1/2562 ใน
วันท่ี 28 กันยายน 2561 
 
คศ.5.1-3-3 
แบบฟอร์มการวิเคราะห์
ความเสีย่ง (RM-2) 
 
คศ.5.1-3-4 
แบบฟอร์มการระบุ
เหตุการณ์และประเมิน
ความเสีย่ง (แบบ RM 2-1) 
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🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์
ในข้อ 2 ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ ร่วมกัน
ประเมินระดับความเสี่ยงท้ัง 2 มิต ิคือ มิติความ
รุนแรงของผลกระทบ (Consequence : C)  และ
มิติโอกาสที่จะเกดิ (Likelihood : L)  เพื่อจัดล าดับ
ความเสีย่งของคณะครศุาสตร์   

ควำมเสี่ยง/แผน
บริหำรควำม

เสี่ยง 

ประเมิน คะแนน
ควำม
เสี่ยง 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ล ำดับ
ควำม
เสี่ยง 

L C 

1. P1St1 อัตรา
การเปิดบรรจุเข้า
รับราชการคร ู

5 3 15 สูง 1 

2. P2St2 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสอบ
บรรจุเข้ารับ
ราชการครู 

4 3 12 สูง 2 

 
   มีการจดัท าแผนบริหารความเสีย่ง และ
ด าเนินงานตามแผนโดยผลจากการด าเนินงานตาม
แผนต้องส่งผลให้ระดับความเสีย่งลดลงจากเดิม 

ควำมเสี่ยง/
แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

ประเมินควำมเสี่ยง คะแนน
ควำม
เสี่ยง 

ระดับ
ควำม
เสี่ยง 

ก่อนกำรประเมนิ หลัง
กำร

ประเมิน 
1. P1St1 
อัตราการ
เปิดบรรจุเข้า
รับราชการ
ครู 

15 
(สูง) 
  

9 
(ปาน
กลาง) 

 

/ ในปี
การศึกษา
ถัดไปจะท า
การจัดติว
ข้อสอบ  

เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ในการสอบ
บรรจุครู
ส าหรับ

นักศึกษา
และศิษย์เก่า  
ทั้งวิชาเอก
และวิชาครู 

2. P2St2 
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการ
สอบบรรจุ
เข้ารับ
ราชการครู 

12 
(สูง) 

8 
(ปาน
กลาง) 

/ ส าหรับการ
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ

ให้กับ
นักศึกษา จะ
ด าเนินการ
จัดอบรม
ทักษะ

ภาษาอังกฤษ
ให้กับ

นักศึกษาใน 
2 ระดบั ทั้ง
ระดับคณะ

คศ.5.1-3-5 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ในการประชุม 
ครั้งท่ี3/2561 วันท่ี 10 
ตุลาคม  2561 
 
คศ.5.1-3-6 
แผนบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 
คศ.5.1-3-7 
แนวทางตอบสนองความ
เสี่ยง (แบบ RM-3) 
 
คศ.5.1-3-8 
แบบติดตามผลการจัดการ
ความเสีย่ง (แบบ RM-4) 
 
คศ.5.1-3-9 
แบบสรุปผลการประเมิน
ความเสีย่งภายหลังการ
ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง (แบบ RM-5) 
 
คศ.5.1-3-10 
แบบติดตามผลการจัดการ
ความเสีย่ง (RM-4) รอบ 6 
เดือน 
 
คศ.5.1-3-11 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ในการประชุม 
ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 7 
มีนาคม 2562 
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คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

และระดบั
โปรแกรม

วิชา  และมี
การจัดท า

คลังข้อสอบ
ให้นักศึกษา

ได้ฝึกท า
ข้อสอบ  ทั้ง

วิชาครู  
วิชาเอก  

และ
ภาษาอังกฤษ 

 
     มีการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนและรายงานต่อผู้บรหิารและคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   โดยเจ้าหน้าท่ีงานบรหิารความเสี่ยง  ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
จากผู้รับผิดชอบ จ านวน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน 
และ รอบ 12 เดือน  ตามแบบติดตามผลการจัดการ
ความเสีย่ง (RM-4) โดยรอบ 6 เดือน  มีผลการ
บริหารความเสี่ยงในภาพความคืบหน้า ร้อยละ 100 
และ รอบ 12 เดือน  ยังไม่มีการรายงานผลลงระบบ 
E-RMS (ระบบบริหารความเสี่ยง)  เนื่องจากยังไม่ถึง
รอบในการรายงาน 

ควำมเสี่ยง/แผนบริหำร
ควำมเสี่ยง 

ร้อยละควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำน 
รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. P1St1 อัตราการเปิด
บรรจุเข้ารับราชการครู 

ร้อยละ 100 - 

2. P2St2 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสอบบรรจุเข้า
รับราชการคร ู

ร้อยละ 100 - 

   และมีการจดัท ารายงานน าเสนอผลการบริหาร
ความเสีย่งต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า
คณะ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันท่ี 7 มีนาคม 
2562 
 
   มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบถัดไป 
   โดยมีผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ และผลการ
ปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ 2560 เพื่อน าไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุง/แก้ไข ในปีงบประมาณ 
2561 



หนา้ | 101 

 

🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

โครงกำร ข้อเสนอแนะ 
ผลกำรปรับปรุง/แก้ไข 
ในปีงบประมำณ 2562 

1. โครงการ
พัฒนาอาจารย์
เพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทาง 
วิชาการ  
  
 

1. ควรมอบหมายให้
บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ ช่วยท า
หน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงเพื่อ
ก ากับ และติดตามการ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ รวมถึงเป็น
แรงผลักดันแก่เพื่อน
ร่วมงาน 
2. ควรจัดท าแผนงาน/
โครงการเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการท่ี
ชัดเจน 
3. ควรก าหนดประเด็น
เร่ืองการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลกรของ
คณะครุศาสตร์ และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 

1. มีอาจารย์ท่ีได้รับ
ต าแหน่งแล้ว คอยก ากับ 
ให้ค าแนะน า แก่อาจารย์
ท่ีก าลังส่งผลงาน 
2. มีการจัดโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
3. มีการก าหนดเร่ือง
ต าแหน่งทางวิชาการไว้ใน
แผนพัฒนาบุคลกรของ
คณะครุศาสตร์ 
 

 

 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น 
นางสาววิลาพัตร กาวิละพันธ ์

โทรศัพท์ : 06 - 11524692 โทรศัพท์ : 099 - 2414169 

E-mail : - E-mail : planqa.edu61@gmail.com 
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คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 4 
ผลกำรประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 4 บริหารงานด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลอยา่งครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบาย
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

     ผู้บริหารคณะครุศาสตร์ บรหิารงานด้วยหลัก          
ธรรมาภิบาลได้ครบถ้วนท้ัง 10 หลัก โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นหลัก หลักท่ีใช้ใน
การบริหารงาน คือ หลักธรรมาภบิาล ซึ่ง
ด าเนินการ ดังนี้   
     ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินงาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ปีงบประมาณ  
2561 จากคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ที่ 008/2562  
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับดี (𝑥 = 4.44) ซึ่งแยกผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลรายข้อ ดังนี ้
      1) ผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย  (𝑥 = 4.08) 

      2) การพัฒนาองค์การ (𝑥 = 4.75) 

      3) การปฏิบตัิตามพันธกิจ (𝑥 = 4.67) 

      4) การบริหารงานและธรรมาภิบาล (𝑥 = 
4.60) 
      ส าหรับผลประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ด้านหลักธรรมาภิบาล มีจ านวนบคุลากร 
คณะครุศาสตร์ จ านวน 66 คน ชาย 28 คน หญิง 
38 คน สายวิชาการ จ านวน 51 คน สายสนับสนุน  
จ านวน 15 คน ซึ่งมีผลการประเมนิอยู่ในระดับ

มาก (𝑥 = 4.41)  เมื่อแยกตามหลักธรรมาภิบาล 
10 หลัก พบว่า  
  1) หลักประสิทธิผล มีประเด็น จ านวน 4 ข้อ  
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย  

(𝑥 = 4.49) 
  2) หลักประสิทธิภาพ มีประเด็น จ านวน 3      
ข้อผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่  

(𝑥 = 4.45) 

คศ.5.1-4-1 
-  รายงานผลการติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินงาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  ปีงบประมาณ  
2561  
-  ค าสั่งสภามหาวิทยาลยั
ราชภัฏก าแพงเพชร ที่ 
008/2562  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย 
 
คศ.5.1-4-2 
สรุปผลการประเมินภาวะ
ผู้น าตามหลักธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 
2561 
 
คศ.5.1-4-3   
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 
ประจ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565  (ปรับปรุง 
10 ต.ค. 61) 
 
คศ.5.1-4-4   
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
คศ.5.1-4-5   
ค าสั่งคณะครุศาสตร์  ท่ี 
012/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การประชุมทบทวนแผนกล



หนา้ | 103 

 

🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   3) หลักการตอบสนอง มีประเดน็ จ านวน 3  
ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(𝑥=4.50) 
  4) หลักความรับผดิชอบ มีประเด็น จ านวน 3  
ข้อ  ผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 

(𝑥=4.44) 
  5) หลักความโปร่งใส มีประเด็น จ านวน 3 ข้อผล

การประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥=4.46) 
  6) หลักการมีส่วนร่วม มีประเด็น จ านวน 3 ข้อ  
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 

(𝑥=4.37) 
  7) หลักการกระจายอ านาจ มีประเด็น จ านวน 3  
ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(𝑥=4.35) 
  8) หลักนิติธรรม มีประเด็น จ านวน 3 ข้อ ผล

การประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (𝑥=4.33) 
  9) หลักความเสมอภาค มีประเดน็ จ านวน 3 ข้อ  
ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ย 

(𝑥=4.28) 
  10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ มีประเด็น จ านวน 3  
ข้อ ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

(𝑥=4.42)   
  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ดังนี ้
 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
  1.1  คณะครุศาสตร์  มีการประชุมทบทวนแผน
กลยุทธ์การด าเนินงานและการจดัการความรู้  
ประจ าปี 2561 สู่ปี 2562  ในระหว่างวันท่ี 22 – 
23  เม.ย. 62 ณ  คณะครุศาสตร์ และทบทวน
ปรับปรุงยกรา่งฉบับใหม่  ในระหวา่งวันท่ี 29 
เม.ย. – 1 พ.ค. 62  ณ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี   
     แผนปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2562 ที่มุ่งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการ  ผ่านกระบวนการมีส่วนรว่มของผู้บริหาร

ยุทธ์การด าเนินงานและการ
จัดการความรู้  ประจ าปี 
2561 สู่ปี 2562 
 
คศ.5.1-4-6   
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี
ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 
12 เดือน) และงบประมาณ  
2562 (รอบ 3,6,9 เดือน) 
 
คศ.5.1-4-7   
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
 
คศ.5.1-4-8   
รายงานต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลติระดับหลักสูตร
ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
คศ.5.1-4-9   
โครงการน าเสนอนวัตกรรม 
(Innovation)/แนวปฏิบัติที่
ดี (Good Practice) ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
 
คศ.5.1-4-10   
รายงานการประกันคณุภาพ
ระดับหลักสตูร 
 
คศ.5.1-4-11   
ระบบสารสนเทศ 
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และบุคลากรภายในคณะครศุาสตร์ฯ  พร้อมระบุ
ผู้รับผิดชอบ  
  1.2  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี  ผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักและตามตัวช้ีวัดค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยมีกรอบแนวคิด  
เทคนิคการก ากับตดิตามระบุไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการ 
  1.3  มีการด าเนินงาน  บรรลเุปา้หมายตาม
ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ประจ าปี ในปีงบประมาณ 
2561  และ 2562 โดยมีผลการด าเนินงานในรอบ
ต่าง ๆ ดังนี ้
     1.3.1  รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 
61) ของปีงบประมาณ 2561  มีตวัช้ีวัดของคณะ
ครุศาสตร์  จ านวน 22 ตัวช้ีวัด  บรรลเุป้าหมาย 
จ านวน 15 ตัวช้ีวัด  และไม่บรรลเุป้าหมาย 
จ านวน 7 ตัวช้ีวัด 
     1.3.2  รอบ 3 เดือน (1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 
61) ของปีงบประมาณ 2562  มีตวัช้ีวัดของคณะ
ครุศาสตร์  จ านวน  20  ตัวช้ีวดั  บรรลเุป้าหมาย 
จ านวน 2 ตัวช้ีวัด  และไม่บรรลุเปา้หมาย จ านวน 
5 ตัวช้ีวัด และยังไมไ่ดด้ าเนินการ 13 ตัวช้ีวัด 
     1.3.3  รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 61 – 31 ม.ีค. 
62)  ของปีงบประมาณ 2562  มีตัวช้ีวัดของคณะ
ครุศาสตร์  จ านวน  20  ตัวช้ีวัด  บรรลเุป้าหมาย 
จ านวน 10 ตวัช้ีวัด  และไม่บรรลเุป้าหมาย 
จ านวน 5 ตัวช้ีวัด และยังไมไ่ดด้ าเนินการ 5 
ตัวช้ีวัด 
     1.3.4  รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 61 – 30  ม.ิย. 
62)  ของปีงบประมาณ 2562  มีตัวช้ีวัดของคณะ
ครุศาสตร์  จ านวน 20 ตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 13 ตัวช้ีวัด และไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 
6  ตัวช้ีวัด และยังไมไ่ด้ด าเนินการ 1 ตัวช้ีวัด 
เนื่องจากอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
 
 
 

คศ.5.1-4-12   
-  สรุปทุนอุดหนุนการท า
วิจัยของคณะครุศาสตร ์
-  รูปเล่มผลงานวิจัย 
 
คศ.5.1-4-13   
สรุปโครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ หรือวิทย
ฐานะฯ  
 
คศ.5.1-4-14  
สรุปโครงการโครงการออก
ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรยีน
ต ารวจตระเวนชายแดน  
ประจ าปีงบประมาณ  2561 
 
คศ.5.1- 4 -15  
รายงานผลการด าเนินงาน
อบรมครตู ารวจตระเวน
ชายแดน 
 
คศ.5.1-4-16 
สรุปรายงานการด าเนินงาน
ฯ 
 
คศ.5.1-4-17   
เวปไซต์ / จดหมายข่าว / 
บอร์ด / ป้าย/กล่องรับความ
คิดเห็น 
 
คศ.5.1-4-18   
รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 
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2.  หลักประสิทธภิำพ  (Efficiency) 
  2.1  มีการด าเนินงานการปฏิบตัริาชการด้วยการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และสร้าง
กระบวนงานให้มีประสิทธิภาพของการท างานท่ีดี
ขึ้น  ดังนี ้
     2.1.1  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการสอนเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ทุก
หลักสตูร เช่น การน า E – Learning  มาใช้ในการ
เรียนการสอน และส่งเสริมให้นักศกึษาทุกคน
สมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานในระบบ                   
E – Learning   
     2.1.2  มีห้องปฏิบัติการและศนูย์บริการ         
เพื่อรองรับความต้องการของนักศกึษา อาทิ  เช่น   
          -  ห้องปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์   
          -  ห้องปฏิบัติการคณติศาสตร์   
          -  ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ   
          -  ห้องปฏิบัติการสังคมศกึษา  
          -  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์
          -  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและห้องสมุด   
          -  ศูนย์ส่งเสรมิและบริการสุขภาพ 
          -  ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
   การศึกษาพิเศษ 
      2.1.3  มีการจัดท าต้นทุนต่อผลผลติระดับ
หลักสตูร ประจ าปี พ.ศ. 2561 
      2.1.4 การจัดท าคูม่ือรวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ดังนี้ 
          สายวิชาการ 
             1) การพัฒนารูปแบบการเรยีนการสอน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(ดร.ขวัญชัย ขัวนา) ไดร้ับรางวัลที ่3  ด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
             2) การพัฒนาความสามารถในการคดิ
วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรยีนรู้
แบบสร้างองค์ ความรูด้้วยตนเอง ส าหรับนักเรียน
โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (อาจารยอ์ุไรวรรณ       

คศ.5.1-4-19  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  ท่ี 573/2560  
เรื่องแต่งตั้งรองคณบดี คณะ
ครุศาสตร ์
- ค าสั่งสภาฯ ที่ 019/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะครุศาสตร ์
-  ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ท่ี 
050/2561 เรื่องแต่งตั้ง
ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร ์
-  ค าสั่งคณะครุศาสตร์  ที่ 
017/2562 เรื่องแต่งตั้งและ
มอบหมายการปฏิบตัิหน้าที่
ในต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี
คณะครุศาสตร ์
-  ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ท่ี 
020/2560 เรื่องการก าหนด
ภาระงานและมอบหมายการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
-  ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ท่ี 
022/2562  แต่งตั้งอาจารย์
ประจ างาน 
 
คศ.5.1-4-20   
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 
12 เดือน) และงบประมาณ  
2562 (รอบ  3,6,9 เดือน) 
 
คศ.5.1-4-21   
แผนบริหารความเสี่ยง 
 
 
 



หนา้ | 106 

 

🗊 รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report) ประจ าปีการศึกษา 2561 

คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ปานทโชติ)  ได้รับรางวัลที่ 3  ด้านการบูรณาการ
พันธกิจ 
             3)  ระบบติดตามการฝกึประสบการณ์
วิชาชีพด้วยระบบภูมสิารสนเทศ โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษา 2562  (ผศ.ดร.เลเกีย เขียวด)ี  ได้รับ
รางวัลรางวัลการน าเสนอแบบโปสเตอร์ด้านการ
พัฒนาการเรียนการสอน 
            4)  การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ใน
รายวิชาด้านวิธีสอนคณิตศาสตร ์ด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่ บูรณาการแนวคิด  CCR  
(อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลดั)  ได้รับรางวลัการ
น าเสนอแบบโปสเตอร์ด้านการบูรณาการพันธกิจ                   
          สายสนบัสนุน 
             1)  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคต์ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  (นายอานนท์  
ปลื้มเนตร,นางมาริตา  จติช,ู  น.ส.วาสนา  จันทร์
ผ่อง,  น.ส.วิราพัตร  กาวิละพันธ์  นายพรหมธร  
พูลสุข  และนายศาสตราวุธ  กิมิพนัธ์) 
            2) การพัฒนารูปแบบการติดตามภาระ
การมีงานท าของบัณฑิต  คณะครศุาสตร์          
(น.ส.ภัทวรรณ์  ไชยภักดิ,์ น.ส.ณิชารีย์  วุฒิชุมภ,ู 
น.ส.กัลยารัตน์  มาลาศรี  และน.ส.กาญจนา   
นาคสวาท) 
      2.1.5  มีการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  และระดบัคณะ             
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง     
       2.1.6  มีการรณรงค์มาตรการประหยัด
พลังงาน  ให้ทุกโปรแกรมวิชาฯ และทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติตามนโยบายมหาวิทยาลัย   
      2.1.7  มีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  ตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนดให้แต่ละหน่วยงานได้ใช้
ร่วมกัน แบ่งเป็น    

คศ.5.1-4-22  
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
คศ.5.1-4-23   
แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ 
ประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 – 2565 (ปรับปรุง 10 
ต.ค. 61) 
 
คศ.5.1-4-24   
ค าสั่งสภาฯ ที่ 019/2562 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะครุศาสตร ์
 
คศ.5.1-4-25   
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 573/2560  
เรื่องแต่งตั้งรองคณบดี คณะ
ครุศาสตร ์
-  ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ท่ี 
019/2560 เรื่องการก าหนด
ภาระงานและมอบหมายการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของคณบดีและ
รองคณบด ี
 
คศ.5.1-4 -26    
สรุป งาน/โครงการ และ
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
คศ.5.1-4-27   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
 
คศ.5.1-4-28   
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
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            1)  ผู้บริหาร เช่น  ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ (KPRU Mis), ระบบ
บัญชี 3 มิติ  (ระบบ 3D GF KPRU), ระบบ
รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ (E – SPR) , ระบบรายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการตามแผนปฏิบัตริาชการ (E – PAR)  และ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพฯ (CHE QA 
ONLINE SYSTEM Version lll) 
            2)  บุคลากร  เช่น  ระบบบริหารงาน
บุคคล (e – Personal), ระบบปฏทิินกิจกรรม       
(E – calendar), ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Binary Documents)  
            3)  อาจารย์ เช่น  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เพื่อการเรยีนการสอน (E – learning), บริการ
อีเมลส์ าหรับบคุลากร E – mail Address, ระบบ
สารสนเทศ งานบริการวิชาการ (โครงการ/
กิจกรรม), ระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์และ
วิเคราะหศ์ักยภาพผู้เรียน, ระบบตรวจสอบจ านวน
ผลการเรยีนนักศึกษา  เพื่อจัดท า มคอ. 5, ระบบ
ตรวจสอบข้อมลูตารางสอน  ส าหรับอาจารย์
ผู้สอน, ระบบสารสนเทศจัดการงานประกัน
คุณภาพ, ระบบพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา 
            4)  นักศึกษา เช่น  ตารางเรียน  
ตารางสอน  ตารางสอบ  ส าหรับนักศึกษา,  
ตรวจสอบผลการเรียน, สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
เรียนการสอน (E – Learning), สอบวัดมาตรฐาน
คอมพิวเตอร์ (E – Testing), โปรแกรม Speexx, 
สื่อ Edltv E – mail ส าหรับนักศกึษา, ลงทะเบียน
เรียนออนไลน,์  ระบบประเมินการสอนออนไลน,์ 
ระบบรับสมัครนักศึกษา, ระบบหอ้งสมุดอัตโนมัติ 
KPRULib, ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา 
 
3.  หลักกำรตอบสนอง  (Responsiveness) 
   คณะครุศาสตร์  จัดให้มีการตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น  ชุมชน  ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
โดยมีหลักตอบสนอง  ดังนี้   

ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 
2/61,3/61,1/62,2/62 
 
คศ.5.1-4-29   
ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์และ
บุคลากร 
 
คศ.5.1-4-30   
ระบบจัดซื้อ – จัดจ้าง 
เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตร ี
 
คศ.5.1-4-31   
เกณฑ์การพิจารณาความดี
ความชอบ 
 
คศ.5.1-4-32  
สรุป งาน/โครงการ และ
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
คศ.5.1-4-33   
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งที2่/62 
 
คศ.5.1-4-34  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 
2/61,3/61,1/62,2/62 
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    3.1  มีการสนับสนุนงบประมาณการท าวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์           
คณะครุศาสตร์  จ านวน 75  ทุน  
    3.2   โครงการฝึกอบรมการพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี หรือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะฯ 
จ านวน 1 รุ่น รุ่นที่ 25 (22 – 25 ต.ค. 2561)  
    3.4  การบริการวิชาการโครงการค่ายอาสา
พัฒนาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  ใน
ระหว่างวันท่ี 3 – 6  ธ.ค. 2561  ณ  ศูนย์การ
เรียนรูต้ ารวจตระเวนชายแดน บ้านเลโพเด และ
ศูนย์การเรียนรูต้ ารวจตระเวนชายแดน  บ้านตีน
ดอย  อ. ท่าสองยาง จังหวัดตาก   
    3.5  อบรมครูต ารวจตระเวนชายแดน            
ในระหว่างวันท่ี 19 – 20 ม.ิย. 2562 จ านวน 23 
โรงเรียน ณ กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน
ที่  34  จังหวัดตาก  จ านวน 1 โครงการ            
   3.6  โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก  
โดยใช้กระบวนการ PLC จ านวน 20 เรื่อง        
    3.7  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น
โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีย้ง  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 จ านวน 19 โครงการ บาง
โครงการอยู่ในช่วงการด าเนินงาน  ซึ่งก าหนดแล้ว
เสร็จภายในกลางเดือนสิงหาคม 2562 
 
4.  หลักควำมโปร่งใส  (Transparency) 
  4.1  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ข้าราชการ  
พนักงาน  ประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดย
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือ
กระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้       
ในช่องทางดังนี้  คือ  สายตรงคณบดี และกล่องรับ
ความคิดเห็น  ซึ่งรับข้อร้องเรียนและมอบหมาย
ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตอบข้อแก้ไขภายใน 15 วัน 
และมีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทางเวปไซต์  การ
ติดประกาศ จดหมายข่าว บอรด์/ป้าย  

คศ.5.1-4-35   
รายงานการประชุม
คณาจารย์ คณะครศุาสตร์  
ครั้งท่ี 3/61,1/62,2/62 
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  4.2  มีระบบตรวจสอบภายใน  ที่จัดท าโดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
มหาวิทยาลยั  เพื่อท าหน้าท่ีด าเนนิการตรวจสอบ
ภายใน  เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบด้าน
ต่าง ๆ มีการประเมินผลการควบคมุภายใน          
 
5.  หลักควำมรับผิดชอบ (Accountability) 
     5.1  มีการก าหนดภาระงาน (Job 
Description)  ให้แก่รองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี
คณะกรรมการประจ าคณะ มโีครงสร้างการ
บริหารงานท้ังบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  เพื่อให้เกิดการบรหิารจัดการองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ  
     5.2  มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและเป้าหมายของ
คณะครุศาสตร์    
     5.3  มีการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยง        
และแผนพัฒนาบคุลากร เพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบท้ังสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน  รวมถึงเส้นทางความก้าวหน้า   
 
6.  หลักกำรมีส่วนร่วม  (Participation) 
   คณะครุศาสตร์  ยึดหลักการมีสว่นร่วมจาก
ผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากร  เช่น 
  6.1  มีกระบวนการทบทวนและพัฒนาแผน     
กลยุทธ์  จัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี คณะ
ครุศาสตร์  และมีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์
การด าเนินงานและการจัดการความรู้  ประจ าปี 
2561 สู่ป ี2562  ในระหว่างวันท่ี 22 – 23  เม.ย. 
62 ณ  คณะครุศาสตร์ และทบทวนปรับปรุง     
ยกร่างฉบับใหม่  ในระหว่างวันท่ี 29 เม.ย. – 1 
พ.ค. 62  ณ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบรุี  
จังหวัดกาญจนบรุี   
  6.2  เปิดโอกาสให้บคุลากรได้แสดงความคิดเห็น
และมสี่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ของการ
พัฒนาคณะฯ  ในการจดัท าแผนกลยุทธ์การ
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ด าเนินงานและการจดัการความรู้  ประจ าปี 2561 
สู่ปี 2562 
   6.3  มีการด าเนินการบรหิารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ  มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ  
ซึ่งแต่งตั้งจากการคัดเลือกตัวแทน จากคณาจารย์  
และประธานโปรแกรมวิชาฯ  
 
7.  หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
(Decentralization) 
  7.1  คณะครุศาสตร์  มีการก าหนดโครงสร้าง
การบริหารงาน  และมอบหมายอ านาจหน้าท่ี
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ มอบหมาย
อ านาจหน้าที่ให้รองคณบดี  และผูช่้วยคณบดี   
      รศ.ดร.บัณฑติ  ฉัตรวิโรจน์  รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 
     รศ.ดร.ยุภาดี  ปณะราช  รองคณบดฝี่ายวิจยั
และบริการวิชาการ 
     รศ.ธงชัย ช่อพฤกษา  รองคณบดีกิจการ
นักศึกษา 
     ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร  วางแผนและพัฒนา 
    ผศ.อมรา  ศรีแก้ว  รองคณบดฝี่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา 
   7.2  คณะครุศาสตร์ใช้หลักการจัดสรร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานไปสู่โปรแกรมวิชา
โดยอิงตามภารกิจ  เปดิโอกาสใหห้ลักสตูร       
จัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาหลักสตูร 
เพื่อให้โปรแกรมวิชาสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณที่ตนเองได้รับอย่างมีอสิระ  
 
 
8.  หลักนิติธรรม  (Rule of Law) 
   8.1  ผู้บริหารยึดหลักปฏิบตัิงานตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ตลอดจนนโยบายของ
มหาวิทยาลยัอย่างเคร่งครัด  เช่น การด าเนินการ
พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่บัญญตัไิว้ในกฏระเบียบ
ข้อบังคับ  ที่ระบุว่าเป็นอ านาจหนา้ที่ของ
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คณะกรรมการประจ าคณะฯ  อาศัยการลงมติของ
คณะกรรมการชุดนั้น ๆ ในการพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  น าข้อบัญญัติ  กฎ  
ระเบียบ  หรือข้อบังคับในการปฏบิัติงานเรื่องต่าง 
ๆ มาบังคับใช้กับบุคลากรทุกระดบัให้ถือปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกัน  รวมทั้งการพิจารณาความดี
ความชอบ  การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปเีป็นไป
ตามหลักนิติธรรม  
  8.2  มีการปฏิบตัิงานโดยยึดมั่นหลักความ
ถูกต้อง  ซื่อสัตย์เป็นแนวทางการบริหาร  มีการ
ประเมินการปฏบิัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารย์และบุคลากร ประจ าปี 2561 ซึ่งมีผล
การประเมินตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์  
        สายวิชาการ  
       จรรยาบรรณต่อตนเอง  วิชาชีพและต่อการ
ปฏิบัติงาน ผลรวม 2.93 ดีเด่น 
       จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ผลรวม 2.90 
ดีเด่น 
       จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบญัชา  
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผูร้่วมงาน ผลรวม 2.93 
ดีเด่น 
       จรรยาบรรณต่อนักศึกษา  ผูร้ับบริการ  
สังคมและประชาชน  ผลรวม 2.99 ดีเด่น 
      จรรยาบรรณต่ออาจารย์ ผลรวม 2.93 ดีเด่น 
        สายสนับสนุน  
       จรรยาบรรณต่อตนเอง  วิชาชีพและต่อการ
ปฏิบัติงาน ผลรวม 2.91 ดีเด่น 
       จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน ผลรวม 2.90 
ดีเด่น 
       จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบญัชา  
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผูร้่วมงาน ผลรวม 2.93 
ดีเด่น 
       จรรยาบรรณต่อนักศึกษา  ผูร้ับบริการ  
สังคมและประชาชน  ผลรวม 2.94 ดีเด่น 
 8.3  มีการด าเนินงานด้านระบบจดัซื้อ – จัดจ้าง  
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  โดยผ่าน
ระบบ 3D-GF  
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  8.4  มีการประเมินผลการปฏิบตัริาชการอย่าง
เป็นธรรม  โดยก าหนดหลักเกณฑก์ารประเมินผล
การปฏิบัตริาชการ  (A1, A2) ที่ผา่นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ดังนี้   
       1.  ผู้รับการประเมินกรอกแบบรายงานการ
ปฏิบัติราชการปฏิบตัิราชการ (A1,A2) 
       2. ส่งแบบรายงานตามข้อ 1  ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ช้ันต้น 
       3.  ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นประเมินผลและ
ส่งผลการประเมินฯ  แก่คณะกรรมการประเมิน
ระดับคณะ 
      4.  คณะกรรมการระดับคณะ ประเมินผลส่ง
แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  และแบบสรุป
การประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัตริาชการโดยเรียงล าดับจากคะแนน
สูงสุดส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรอง (ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบด)ี 
      5.  คณะกรรมการกลั่นกรอง  รวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด  เพื่อประชุมกลั่นกรองผลการปฏิบัติ
ราชการ  และด าเนินการเสนอผลการปฏิบัติ
ราชการให้คณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย 
     6.  คณะกรรมการระดบัมหาวทิยาลัย
พิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและแจ้งผลการเลื่อน
เงินเดือน  ให้กับบุคลากร 
   9.  หลักควำมเสมอภำค  (Equity) 
   9.1  สนับสนุนให้บุคลากรคณะครุศาสตรไ์ดร้ับ
การอบรม  สมัมนา ศึกษาดูงาน  เพื่อพัฒนา
สมรรถนะความสามารถ  ตามแผนพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการ  จ านวน 5,000 บาท/คน  และ
สายสนบัสนุน  จ านวน 3,000  บาท/คน            
   9.2  สร้างขวัญและก าลังใจให้กบับุคลากร    
ทั้งสายวิชาการ  สายสนับสนุน รวมถึงนักการ       
ภารโรง  เพื่อยกย่องบุคลากรที่เปน็ต้นแบบของ
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การให้บริการทีเ่ป็นเลิศ  ซึ่งมีการมอบรางวัลใน
วาระการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์         
ครั้งท่ี 2/2562  วันท่ี 23 เมษายน 2562  มีดังนี้  
สายวิชาการ จ านวน 6  รางวัล  สายสนับสนุน  
จ านวน 3  รางวัล  
    
10.  หลักมุ่งเนน้ฉันทำมติ  (Consensus 
Oriented) 
  10.1  การบริหารงานของคณะครุศาสตร์          
ในประเด็นท่ีส าคัญจะน าเข้าสู่การประชุมของ
คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร ์ 
ประกอบด้วย  คณบดี / รองคณบดี / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ / ตัวแทนคณาจารยป์ระจ าโปรแกรม
วิชา /  ตัวแทนคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 
และการประชุมคณาจารย์คณะครศุาสตร์ จ านวน 
4 ครั้ง   
  10.2  มีการประชุมและแสดงความเห็นร่วม
ช้ีแจงให้ข้าราชการ  คณาจารย์และบุคลากร  ใน
เรื่องต่าง ๆ จ านวน 3  ครั้ง 

 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ดร.ปราณี เลิศแก้ว 
ผศ.ชลชลิตา กมุทธภไิชย 
นางมาริตา จติชู 
น.ส.วาสนา จันทร์ผ่อง 
น.ส.ระพีพร พุ่มอิ่ม 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ :  
E-mail : - E-mail :  
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 5 
ผลกำรประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 5 ด าเนินการตามระบบบริหาร
จัดการมหาวิทยาลยั
อิเล็กทรอนิกส์  ด้วยการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัใน   
การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะ 

   คณะครุศาสตร์มีการด าเนินงานตามระบบ
บริหารจดัการมหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์  ด้วย
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัในการด าเนินงานตาม
พันธกิจของคณะ  ดังนี ้
   1. ผลติบัณฑติครูให้ใหม้ีความรู ้ทักษะและ
ความสามารถดา้นวิชาการและวิชาชีพ ได้แก่  
ระบบมคอ. 3 และ มคอ. 5 , ฐานข้อมูลงาน
กิจการนักศึกษา, ฐานข้อมูลงานวิชาการ 
   2. พัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
การศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมลูงานวิจยั 
   3. ใหบ้ริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ได้แก่ ฐานข้อมูลการ
บริการวิชาการ 
   4. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการ e-
PLC , การเผยแพร่ข้อมลูการท านบุ ารุงศิลปวัฒนา
ธรรมผ่านเว็บไซต์และ Social media 
   5. บริหารจดัการองค์กรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภบิาล โดยเป็น
ระบบสารสนเทศท่ีใช้ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย       
มีดังนี ้
     1. ผูบริหำร เชน ระบบสารสนเทศเพื่อการ 
บริหารและการตัดสินใจ (KPRU Mis), ระบบบญัชี 
3มิติ (ระบบ 3D GF KPRU), ระบบรายงานผลการ 
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E – SPR), 
ระบบรายงานผลการปฏิบัตริาชการตาแผนปฏิบัติ 
ราชการ (E – PAR) และฐานขอมูลดานกาประกัน 
คุณภาพฯ (CHE QA ONLINE SYSTEM Vesion 
lll) 
     2. อำจำรย เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการ
เรียนการสอน (E – learning), บริการอี
ส าหรับบคุลากร E – mail Address, 
ระบบสารสนเทศ งานบริการวิชาการ 
(โครงการ/กิจกรรม), ระบบกรอกผลการเรยีนออน

คศ.5.1-5-1  
website ของมหาวิทยาลัย  
(https://www.kpru.ac.th) 
 
คศ.5.1-5-2  
website ของคณะ 
ครุศาสตร์ 
(https://edu.kpru.ac.th/) 
 
 
 

http://www.kpru.ac.th/
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ไลนและ   วิเคราะหศักยภาพผเูรยีน, ระบบ
ตรวจสอบจ านวนผลการเรียนนักศึกษา เพื่อจัดท า
มคอ. 5, อมูลตารางสอน 
ส าหรับอาจารยผสูอน, 
ระบบสารสนเทศจัดการงานประกนัคุณภาพ, 
ระบบพิมพใบรายชื่อนักศึกษา 
     3. บุคลำกร เชน ระบบบริหารงานบุคคล    
(e – Personal), ระบบปฏิทินกิจกรรม (E –
calendar), ระบบเอกสารทางอิเลก็ทรอนิกส
(Binary Documents) 
    4. นักศึกษำ เชน ตารางเรียน ตารางสอน 
ตารางสอบ ส าหรับนักศึกษา, 
ตรวจสอบผลการเรียน, 
สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน           
(E – Learning), สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร
(E –Testing), โปรแกรม Speexx, สื่อ Edltv E – 
mail สําหรับนักศึกษา, ลงทะเบียนเรียนออนไลน, 
ระบบประเมินการสอนออนไลน ระบบรับสมัคร
นักศึกษา, ระบบ องสมุดอัตโนมัต ิKPRULib, 
ระบบบรหิารจดัการกิจกรรมนักศกึษา  

 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.วชิระวิชชุวรนันท์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์ 
อ.ยุทธนา พันธ์มี 
ผศ.ศรินญา หวาจ้อย 
อ.เมธี มธุรส 
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ 

โทรศัพท์ : : 095 - 3519191 โทรศัพท์ : 091 - 8632932 
E-mail : : wachira.kpru@gmail.com E-mail : ts.wiwat@gmail.com 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 6 
ผลกำรประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 6 ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล  ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อยา่ง
น้อยครอบคลมุพันธกิจ
ด้านการผลติบัณฑติและ
ด้านการวิจัย จดัเก็บ
อย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

คณะครุศาสตรไ์ดด้ าเนินการสู่ความเป็น
สถาบันการเรียนรู้ ไดม้ีการจดัท าแผนการ
จัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ ปี
การศึกษา 2562 และได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ (KM) เพื่อด าเนิน
โครงการตามแผนการจดัการความรู้ (KM) โดย
มีก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย ดังนี ้
 
กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน  

ด าเนินการจัดการความรู้ ตามแผนท่ี 1 : 
การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้  

1. กำรบ่งชี้ควำมรู ้คณะครุศาสตร์ มี
บุคลากรที่มปีระสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วม
โครงการการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย CILL (Content and 
Language Integrated Learning) ณ 
ประเทศออสเตรเลยี ท้ังหมด 5 ท่าน ได้แก่ 
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ า ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช 
อาจารย์ธารณา สุวรรณเจริญ อาจารย์นันท์น
ภัส ชิตนุรตัน์ และอาจารย์วิชานนท์ ผ่องจิตต์  

และคณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์องค์ความรู้ของคณาจารย์เกี่ยวกับ
การจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ยัง
ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้มีความ
เชี่ยวชาญและสามารถประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น จึงได้ด าเนินการให้อาจารยแ์ต่ละ
โปรแกรมวิชาเข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้าน
การจัดการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ   

 

คศ.5.1-6-1  
แผนการจดัการความรู้ (KM) คณะ
ครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 
 
คศ.5.1-6-2  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานการจดัการความรู้ (KM) 
 
คศ.5.1-6-3  
รายงานผลการด าเนินกิจกรรม
โครงการ การจัดการเรยีนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษด้วย CILL 
(Content and Language 
Integrated Learning) 
 
คศ.5.1-6-4  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 566/2562 เรื่อง ให้
บุคลากรและนักศึกษาไปราชการ ณ 
ต่างประเทศ  
 
คศ.5.1-5-5  
รายงานผลการด าเนินโครงการการ
จัดการความรู้ดา้นการวิจัยและการ
บริการวิชาการ เมื่อ 
 
คศ.5.1-5-6  
proceeding การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 2  
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
https://edu.kpru.ac.th// 
contents/pdf/proceeding2019/  
proceeding_pitsanulook.pdf 
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2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ คณะ
ครุศาสตรโ์ดยคณะกรรมการการจดัการความรู้ 
(KM) ร่วมประชุมหารือกัน เพื่อสรา้งแนว
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเทคนิค
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ น าโดยคณาจารย์ที่
มีประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วย 
CLIL (Content and Language Integrated 
Learning) ณ ประเทศออสเตรเลยี เป็นแกน
หลักในการจดัการความรู้ ระหว่างวันท่ี 1 
สิงหาคม 2561 – 6 กุมภาพันธ์ 2562  

3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ  
การด าเนินการตามกิจกรรมพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ น าโดย
คณาจารย์ที่มีประสบการณ์จากการเข้าร่วม
โครงการการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย CLIL  (Content and 
Language Integrated Learning) ณ 
ประเทศออสเตรเลยี เป็นวิทยากร  

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกสัปดาห์ 
ในช่วงบ่ายของวันพุธ ณ อาคารคณะครุศาสตร์ 
จ านวนทั้งสิ้น 11 สัปดาห์  

4. กำรประเมินผลและกลั่นกรอง
ควำมรู ้

การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้
ของกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) ประเมิน
โดยใช้วิธีการค านวณร้อยละการเขา้ร่วม
กิจกรรมของคณาจารย์ พาคณาจารย์ไปพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มเติม ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง
วันท่ี 11 – 17 พฤษภาคม 2562  

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
จัดท าเอกสารส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

และเผยแพร่ทางเว็บไซต์  
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https://edu.kpru.ac.th/ap/e-
dms/?nu=downloads&id 
=239&type=pdf  

6. กำรเรียนรู ้
อาจารย์น าความรูไ้ปใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2562 (อยู่ระหว่างด าเนนิการตั้งแต่
กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562) 
 
ด้ำนพัฒนำศักยภำพกำรวิจัย 

 ได้ด าเนินการจัดการความรู้ 
แบ่งเป็น 6 กิจกรรม ดังน้ี   

1. กำรบ่งชี้ควำมรู้ คณะครุศาสตร์
ได ้ส ารวจองค์ความรู้ของอาจารยค์ณะครุ
ศาสตร์เกี่ยวกับการท าวิจัยและการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ และได้ประกาศ
ทุนวิจัย ปีการศึกษา 2561  

2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
คณะครุศาสตรโ์ดยคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ (KM) ร่วมประชุมหารือกัน เพื่อจัดท า
แผนการจดัสรรทุนเพื่อสนบัสนุนการวิวัย  

3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็น คณะครุ
ศาสตร์ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพด้าน
งานวิจัย ใน 2 โครงการ ได้แก่    

1) โครงการการจดัการความรู้
ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 
26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 
อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร   

2) คณะครุศาสตร์ ไดจ้ัดส่ง
น าเสนอผลงานวิจัยในโครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศ์ึกษา ครั้งท่ี 2” 
ในวันท่ี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
ในระหว่างวันท่ี 21 – 22 มีนาคม 2562  ซึ่ง
เป็นความร่วมมือระหว่างคณะครศุาสตร์กับ
สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
คณาจารย์ในคณะครศุาสตร์ นักศกึษาวิชาชีพ

https://edu.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id%20=239&type=pdf
https://edu.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id%20=239&type=pdf
https://edu.kpru.ac.th/ap/e-dms/?nu=downloads&id%20=239&type=pdf
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ครูที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และครูพี่
เลี้ยง ร่วมกันสร้าง นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการวิจยั แล้วน าผลงานมาเผยแพร่ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อให้เกดิ ประโยชน์ต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้สามารถน าองค์ความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้จริง  

2.4 กำรประเมินผลและกลัน่กรอง
ควำมรู้  

จากท่ีคณะครุศาตร์ ได้เข้าร่วม
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 2” ณ มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม 
สาขาวิชาที่ร่วมน าเสนอผลงานวิจยั ดังน้ี  

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร ์
3. ภาษาอังกฤษ  
4. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  

2.5 กำรเข้ำถึงควำมรู้ คณะครุศาสตรไ์ด้
น าบทคัดย่อของบทความวิจัยที่เขา้ร่วม
โครงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะครุ
ศาสตร์ ที่ https://edu.kpru.ac.th// 
contents/pdf/proceeding2019/  
proceeding_pitsanulook.pdf 

2.6 กำรเรียนรู ้จากการเขา้ร่วมโครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา ครั้งท่ี 2” คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการ
รวบรวมเอกสารรวมบทคัดย่อของบทความ
วิจัยที่ไดร้ับรางวัล  

 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน ์ ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
นางสาวณิชารยี์ วุฒิชุมภ ู

โทรศัพท์ : 080 - 2656451 โทรศัพท์ : 088 - 2805813 

E-mail :  E-mail :  
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 7 
ผลกำรประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 7 การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนบัสนุน 

     คณะครุศาสตร์ มีการจดัท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
– 2565 (ฉบับปรับปรุง 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
โดยมีการน าเสนอแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 
ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ในวาระเพื่อพิจารณา 
     มีการจัดท าแผนบรหิารและพฒันาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกจิกรรมที่สอดคล้องตาม
ตัวช้ีวัด ซึ่งแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และมีการก ากับติดตาม
การด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจ าปี ดังนี้ 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ยกระดับสมรรถนะ
อำจำรย์ในหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตให้มีขีด
สมรรถนะสูงเพ่ือผลิตและพัฒนำบัณฑิตครูให้มี
ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร
และวิชำชีพ ประกอบด้วยตัวช้ีวัดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 8 ตัวช้ีวัด โดยมผีลการด าเนินงาน 
ดังนี ้
1. อาจารย์ที่สอบผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.13 
2. อาจารย์อาจารย์ที่จัดการเรยีนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.13 
3. อาจารย์ที่ไดร้ับการพัฒนาตามขีดสมรรถนะ
ด้านการจดัการเรียนการสอน จ านวน 59 คนคิด
เป็นร้อยละ 83.10 
4. อาจารย์ที่ไดร้ับทุนสนับสนุนการวิจัย จ านวน 
46 คน อาจารย์ทีไ่ด้รับทุนแลกเปลี่ยนอาจารย์กับ

คศ.5.1.7-1 
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 
2565 (ฉบับปรับปรุง 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2561) 
 
คศ.5.1.7-2 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2561 
เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 
2561 
 
คศ.5.1.7-3 
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
คศ.5.1.7-4 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
 
คศ.5.1.7-5 
วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 19 
กรกฎาคม 2562 
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ต่างประเทศหรือไปพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษใน
ต่างประเทศ จ านวน 14 คน 
5. อาจารย์ที่คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.62 
6. อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 27 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.99 
7. อาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ/งานวิจัยตีพิมพ์ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ จ านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.61 
8. อาจารย์ที่มีงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีการ 
บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ 
จ านวน 17 คน 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนำ
บุคลำกรสำยสนบัสนนุให้มีทักษะ และสมรรถนะ
ที่พร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 
ตัวช้ีวัด โดยมผีลการด าเนินงาน ดงันี้ 
1. ยังไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีพัฒนาต าแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้น (ช านาญการ, ช านาญการพิเศษ, 
เชี่ยวชาญ) แต่มีบุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ของการ
พัฒนาต าแหน่งในระดับทีสู่งขึ้น จ านวน 4 คน 
2. บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมผีลการทดสอบผ่าน
เกณฑส์มรรถนะภาษาต่างประเทศ (TOEIC 450 
หรือเทียบเท่า) จ านวน 1 คน 
3. บุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านวิชาชีพเฉพาะ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
     ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำแผน
อัตรำก ำลังและสรรหำผู้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ
ด้ำนเพ่ือทดแทนอัตรำเกษียณอำยุรำชกำร 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 2 
ตัวช้ีวัด โดยมผีลการด าเนินงาน ดงันี้ 
1. มีการสรรหาบุคลากรที่ตรงตามคุณลักษณะที่
ต้องการ ได้แก่ อาจารย์ที่มีคณุวุฒิตรงและสัมพันธ์
กับหลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาจีน 
เนื่องจากมีอาจารย์ทีล่าศึกษาต่อเต็มเวลา และ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนานักศึกษา 
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2. มีการสรรหาอาจารยผ์ู้เกษียณอายุราชการ แตม่ี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อท าหน้าที่
จัดการเรียนการสอนในบางรายวิชาที่ต้องการ
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ โดยได้อาจารยผ์ู้
เกษียณอายรุาชการ จ านวน 5 คน ประกอบ  
ผศ.ก่อเกียรติ วิทยรตัน,์ รศ.ธวัช วีระศิริวัฒน,์  
ผศ.ม.ล.ปัทมาวดี สิงหจารุ ช่วยสอนในกลุ่มวิชา 
พลศึกษา อาจารยม์านพ ศรีเทียม ช่วยสอนใน
กลุ่มวิชาภาษาไทย และอาจารยส์มุาลี วิทยรตัน์ 
ช่วยสอนในกลุ่มวิชาชีพคร ู
     โดยมีการน ารายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ครั้งท่ี 
3/2562 วันท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ในวาระเพื่อ
พิจารณา 

 
ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

ดร.ปราณี เลิศแก้ว 
นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ ์

โทรศัพท์ : 06 - 11524692 โทรศัพท์ : 099 - 2414169 

E-mail : - E-mail : planqa.edu61@gmail.com 
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เกณฑ์มำตรฐำน ข้อที่ 8 
ผลกำรประเมินตนเอง   

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 8 ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
คณะทีไ่ด้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย  
การควบคุมคณุภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

     คณะครุศาสตร์ มรีะบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ PDCA 
(Plan Do Check Action) เพื่อให้การด าเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของคณะ ฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และมีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องทุก ๆ 
ด้าน โดยกระบวนการ PDCA จะเริ่มตั้งแต่การ
วางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ผลการด าเนินงาน และการน าผลการด าเนินงาน
ไปปรับปรุง  
     คณะฯ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคณุภาพการศึกษา และท าให้การ
ด าเนินการด้านการประกันคณุภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานของคณะ โดย 
     1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ตามภารกิจต่าง ๆ ของคณะอย่างชัดเจน ซึ่งมี
หน้าท่ีปฏิบัติงาน และก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามภารกิจให้บรรลเุป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ  
     2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับ
การก าหนดผู้รับผิดชอบการด าเนนิงานตามภารกิจ 
เพื่อท าหน้าท่ีสังเคราะห์และวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา    
     3. มีการประชุมเตรยีมความพร้อมและชี้แจง
การด าเนินงานตามภารกิจต่างๆของคณะฯ รวมไป
ถึงการก ากับติดตามการด าเนินงานบริหาร
หลักสตูรและน าเสนอผลการด าเนนิงานท่ีผ่านมา 
ในการประชุมคณาจารย์คณะครุศาสตร์          
ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 26 กันยายน 2561   
     คณะครุศาสตรม์ีระบบการก ากับติดตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ดังนี้  
     1. มีการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี โดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ท าหน้าท่ีก ากบัติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่างๆที่สังกัด

คศ.5.1-8-1 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
 
คศ.5.1-8-2 
ค าสั่งคณะครุศาสตร์ ที่ 
013/2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน
การสังเคราะห์และจดัท า
รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 
คศ.5.1-8-3 
รายงานการประชุม
คณาจารย์คณะครุศาสตร์ 
ครั้งท่ี 3/2561 วันท่ี 26 
กันยายน 2561 
 
คศ.5.1-8-4 
รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ 2561 และ 
2562 (รอบ 9 เดือน) 
 
คศ.5.1-8-5 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน 
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มหาวิทยาลยั โดยคณะครุศาสตร์ มีการรายงาน
การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี หลังเสร็จสิ้นไตร
มาสที่ 4 ของปีงบประมาณต่าง ๆ รวมทั้งมีการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณส าหรับกิจกรรม/
โครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ และเกดิผลลัพธ์อย่างไร  
     2. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี คณะครุศาสตร์ โดย
รายงานผ่านระบบ E-SPR และมีการน าเสนอผล
การด าเนินงานต่อผู้บรหิารคณะ และผูบ้ริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย  
    3. การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
โดยผ่าน Google form และมีการก าหนดให้ทุก
โปรแกรมวิชาติดตามการมีงานท าของบัณฑิต โดย
ท าหนังสือแจ้งไปยังโปรแกรมวิชา และรายงานผล
การติดตามการด าเนินงาน โดยแจง้ให้โปรแกรม
วิชารับทราบข้อมูลเป็นระยะ นอกจากนี้ยังมีการ
สรุปข้อมลูการมีงานท าและน าเสนอข้อมูลให้ที่
ประชุมคณะฯ รับทราบ  
     4. มีการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน และ
ประเมินผู้บริหารทุกปี โดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลยัแต่งตั้ง โดยมผีล
การประเมินประจ าปี 2561 อยู่ในระดับดี        

(𝑥 = 4.46)  
     5. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการ
ประกันคณุภาพการศึกษา โดยน าข้อเสนอแนะ
จากการประเมินในปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุง
และพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ในปี
การศึกษา 2561 โดยจะมีการก ากบัติดตามฯ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะ เพื่อพิจารณาและใหข้้อเสนอแนะ ใน
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
3/2561 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และ
การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 
3/2562 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

คศ.5.1-8-6 
รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รอบ 3, 6 และ 
9 เดือน 
 
คศ.5.1-8-7 
ระบบการก ากับติดตาม
ข้อมูลการมีงานท าของ
บัณฑิต คณะครุศาสตร ์
 
คศ.5.1-8-8 
สรุปผลการส ารวจข้อมูลการ
ติดตามภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 
คศ.5.1-8-9 
รายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล
งานของผู้บริหาร ประจ าปี 
2561 
 
คศ.5.1-8-10 
แผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 
 
คศ.5.1-8-11 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 10 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 
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     6. มีการก ากับติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 จัดขึ้นในวันที่ 7 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และครั้งท่ี 2 จัดขึ้นใน
วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เพือ่เป็นการก ากับ
การด าเนินงานบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร และมีการน าเสนอผลการก ากับ
ติดตามการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 และครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 
     มีการด าเนินงานการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ทั้งในระดบัหลักสูตรและรับคณะ 
ซึ่งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยหลักสตูร
ก าหนดเข้ารับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายใน ในระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
2562 ซึ่งคณะครศุาสตร์ มีหลักสตูรที่อยู่ในความ
รับผิดชอบท้ังสิ้น 15 หลักสตูร ท้ังในระดับปรญิญา
ตรี ประกาศนียบัตร และบัณฑติศกึษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้

หลักสูตร วันตรวจประเมิน 

ค.บ. ภาษาจีน 2 กรกฎาคม 2562 

ค.บ. พลศึกษา 28 มิถุนายน 2562 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 28 มิถุนายน 2562 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 28 มิถุนายน 2562 

ค.บ. สังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2562 

ค.บ. การประถมศึกษา 4 กรกฎาคม 2562 

ค.บ. ภาษาไทย 27 มิถุนายน 2562 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ 5 กรกฎาคม 2562 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 6 กรกฎาคม 2562 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 25 มิถุนายน 2562 

ป. วิชาชพีครู 8 กรกฎาคม 2562 

ป.โท/ป.เอก บริหารการศึกษา 19 กรกฎาคม 2562 

คศ.5.1-8-12 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
 
คศ.5.1-8-13 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 19 
กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
 
คศ.5.1-8-14 
รายงานผลการก ากับติดตาม
การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร  
 
คศ.5.1-8-15 
ตารางตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561  
คณะครุศาสตร ์
 
คศ.5.1-8-16 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 887/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
คศ.5.1-8-17 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ที่ 1006/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
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ป.โท/ป.เอก ยุทธศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2562 

     โดยผู้ประเมินจะต้องมีคณุวุฒิทางการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่รับการตรวจ
ประเมินและมีประสบการณ์การเป็นผู้ประเมินฯ 
ระดับหลักสตูรที่ข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระเมินของ 
สกอ. หรือเข้ารบัการอบรมการเปน็ผู้ประเมิน
ระดับหลักสตูร ท่ีหน่วยงานหรือสถาบันของ
ผู้เชี่ยวชาญจัดขึ้น และมีประสบการณ์การเป็นผู้
ประเมินระดับหลักสูตรมาก่อน  
     และในระดับคณะจะเข้ารับการตรวจประเมิน
ในเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งคณะครุศาสตร์ก าหนด
เข้ารับการตรวจประเมิน ในวันที่ 9 สิงหาคม 
2562 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และสามารถ
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
ด าเนินงานของคณะฯ ให้ดีและมีประสิทธิภาพ 
จ านวน 3 ท่าน และเป็นผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์จากภายใน
มหาวิทยาลยั จ านวน 1 ท่าน  

ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

ผศ.อมรา ศรีแก้ว ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ ์
 

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 099 - 2414169 

E-mail : - E-mail : planqa.edu61@gmail.com 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน / 8 ข้อ 
ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน / 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.2 กำรบริหำรของคณะเพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุม่ สถำบัน และเอกลักษณ์ 
ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง   
มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 

☑ 1 มีระบบและกลไกในการ
ก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสตูรใหเ้ป็นไป
ตามองค์ประกอบการ
ประกันคณุภาพหลักสตูร 

คณะครุศาสตร์ มรีะบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มี
ความสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของสถาบัน เพื่อให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพของทุกหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีการจัดท าระบบและกลไกการก ากับติดตาม
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 
โดยจดัท าเป็นประกาศคณะครุศาสตร์ และ
เผยแพร่ให้แก่ทุกหลักสตูรภายในคณะ รวมไปถึง
การจัดท ารปูแบบการรายงานผลการด าเนินงาน
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อใหทุ้ก
หลักสตูรด าเนินการอยา่งเป็นระบบ  
      คณะครุศาสตร์มีการสนับสนนุการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ดังนี้ 
      - มีการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร และระบบและกลไกการก ากับติดตาม
การด าเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
โดยผ่านการประชุมคณาจารย์ประจ าคณะ ครั้งท่ี 
1/2562 วันท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2562 
      - มีการจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ก ากับติดตามการด าเนินงานการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร โดยจดัขึ้น

คศ.5.2-1-1  
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสตูร คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร 
 
คศ.5.2-1-2  
ประกาศคณะครุศาสตร์ 
เรื่อง ระบบและกลไกการ
ก ากับติตามการด าเนินงาน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร 
 
คศ.5.2-1-3  
แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการก ากับติตามการ
ด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร  
คณะครุศาสตร์  
 
คศ.5.2-1-4 
สรุปผลการก ากับตดิตามผล
การด าเนินงานการประกัน
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ระหว่างวันท่ี 4 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง
ประชุม ช้ัน 2 คณะครศุาสตร์  
     - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และก ากับ
ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระกับคณะ โดยจัดขึ้นวันที่ 18 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 คณะ
ครุศาสตร ์
     - มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานของหลักสตูรเพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai 
Qualifications Register) โดยร่วมกับส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร โดยจัดขึ้นในวันท่ี 28 พฤศจิกายน  
2561 ณ ห้องประชุมอาเซยีน ช้ัน 9 อาคาร 14 

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร  
 
คศ.5.2-1-5 
รายงานการประชุม
คณาจารย์ประจ าคณะ ครั้ง
ที่ 1/2562 วันท่ี 17 
มกราคม พ.ศ. 2562 
 
คศ.5.2-1-6  
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และก ากับ
ติดตามการด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร โดย
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 4 - 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
คศ.5.2-1-7  
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ และ
ก ากับติดตามการด าเนินงาน
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระกับคณะ 
โดยจดัขึ้นวันที่ 18 มิถุนายน 
พ.ศ. 2562 
 
คศ.5.2-1-8  
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
ด าเนินงานของหลักสตูรเพื่อ
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQR : Thai 
Qualifications Register) 
วันท่ี 28 พฤศจิกายน  2561 
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☑ 2 มีคณะกรรมการก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด
ในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

   คณะครุศาสตร์ มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบในการ
ก ากับติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร โดยจัดท าเป็นค าสั่งคณะ
ครุศาสตร์ เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร     
     มีการก ากับตดิตามการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และรายงานผล
การก ากับติดตามต่อคณะกรรมการจ านวน 2 ครั้ง 
ดังนี ้
     ครั้งท่ี 1 การก ากับตดิตามการด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร จดัขึ้นใน
วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 
2 คณะครุศาสตร์ และรายงานผลการก ากับ
ติดตามต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อรบัทราบ 
ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562  
     ครั้งท่ี 2 การก ากับตดิตามการด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร จดัขึ้นใน
วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562 และรายงานผลการ
ก ากับติดตามต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 

คศ.5.2-2-1  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 1/2562 
เมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2562 
 
คศ.5.2-2-2  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2562 
เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 
 
คศ.5.2-2-3  
สรุปผลการก ากับตดิตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร  

☑ 3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรใหเ้กิดผลตาม
องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

    คณะครุศาสตร์มีการจัดสรรทรพัยากรเพื่อการ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรในแต่ละ
องค์ประกอบการประกันคณุภาพหลักสตูร ดังนี ้
    1. มีการก ากับตดิตามข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสตูร และจัดท ารายงาน สมอ.08 เสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และด าเนินการเสนอต่อ สกอ. 
เพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มี
หลักสตูรที่จัดท า สมอ.08 จ านวน 6 หลักสูตร คือ 
หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

คศ.5.2-3-1  
เอกสาร สมอ.08 เพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
คศ.5.2-3-2  
ระบบการก ากับติดตามการ
ส ารวจข้อมลูการมีงาน และ
การประเมินคณุภาพบณัฑติ 
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ทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาภาษาไทย
และสาขาวิชาการประถมศึกษา 
     2. มีการพัฒนาระบบการก ากบัติดตามการมี
งานท าของบัณฑิต และการประเมนิคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยผู้ใช้บัณฑิต 
     3. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา จ านวน 10 
หลักสตูร หลักสูตรละ 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
150,000 บาท 
     4. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนางานวิจัย
ที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ จ านวน 10 หลักสูตร หลกัสูตรละ 
120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,200,000 บาท 
     5. สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ จ านวน 10 
หลักสตูร หลักสูตรละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
500,000 บาท 
     6. สนับสนุนประมาณด้านครภุัณฑเ์พื่อการ
เรียนการสอนให้แก่หลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 
2561 มีหลักสตูรทีไ่ด้รับการจดัสรรงบประมาณ
จ านวน 5 หลักสูตร คือ หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งสิ้น  
8,934,700 บาท 
     7. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร จ านวน 5,000 บาท/คน เพื่อน าไปใช้ใน
การพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เช่น 
การอบรม สัมมนา หรือการศึกษาดูงาน  
     8. สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ผลงานวิจัย และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ให้แก่อาจารย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้แก่
อาจารย์ จ านวน 238,000.00 บาท 

คศ.5.2-3-3 
แผนงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ
เสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 
 
คศ.5.2-3-4  
แผนงานโครงการการเพิม่
ประสิทธิภาพการจดัการ
เรียนการสอนของครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้
กระบวนการ PLC 
 
คศ.5.2-3-5 
แผนงานโครงการบริการ
วิชาการที่บูรณาการกับการ
เรียนการสอน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
คศ.5.2-3-6 
เอกสารพิจารณา
งบประมาณลงทุนครภุัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 
คศ.5.2-3-7 
แผนงานโครงการพัฒนา
บุคลากร คณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
คศ.5.2-3-8 
แผนงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพการท าวิจยัของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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     9. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษา จ านวน 3,014,480 บาท 
     10. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดโิอ 
ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูล หรอืสามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรยีนการสอน เป็นแหล่งใน
การจัดการเรยีนรู้ มีห้องปฏิบตัิการทางภาษา และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์ โดยการสร้างห้องจ าลองการสอน
วิทยาศาสตร์ และห้อง STEM  
     11. มีห้องสมดุ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู 
เพื่อให้บริการนักศึกษา และอาจารย์เพื่อการ
ค้นคว้าเอกสารเพิ่มเติม 
     นอกจากน้ี ยังมีการสนับสนุนการด าเนินงาน
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ดังนี ้
     1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษา เพือ่ท าหน้าท่ี
ประสานงาน ให้ค าปรึกษา ส่งเสรมิและสนับสนุน
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ระดับ
หลักสตูร เพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     2. มีการจัดท ารปูแบบและตัวอย่างในการ
รายงานผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
ก ากับติดตามการประกันคณุภาพภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561 
     3. สนับสนุนงบประมาณบ ารุงการศึกษา
ส าหรับใช้ในการด าเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้ารับการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสตูร 
หลักสตูรละ 5,000 บาท 
     4. พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
     5. สนับสนุนการด าเนินงานในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เช่น 
การจัดท าเอกสารที่เกีย่วข้องส าหรบักิจกรรมการ
ตรวจประเมิน การประสานงานระหว่างหลักสตูร
และส านักประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

คศ.5.2-3-9 
แผนงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา และการ
เรียนการสอน ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 
คศ.5.2-3-10 
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบตัิการ
ทางภาษา ห้องปฏิบัติ
วิทยาศาสตร์ และศูนย์ 
STEM  
 
คศ.5.2-3-11  
ภาพถ่ายห้องสมดุและศูนย์
ศึกษาการพัฒนาครู คณะ  
ครุศาสตร ์
 
คศ.5.2-3-12 
แผนงานโครงการการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
คศ.5.2-3-13 
ระบบการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การด าเนินงานของหลักสูตร 
 
คศ.5.2-3-14 
แนวปฏิบัติในการเคลียร์
เอกสารเบิกจ่ายส าหรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร 
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    6. สนับสนุนงบประมาณในการเข้ารับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร  

คศ.5.2-3-15 
แผนงานโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2561 

☑ 4 มีการประเมินคณุภาพ
หลักสตูรตามก าหนดเวลา
ทุกหลักสูตร และรายงานผล
การประเมินให้กรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

     มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร โดยส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา ก าหนดให้ทุกหลักสูตร
ต้องเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างเดอืนมิถุนายน – 
กรกฎาคม และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้   
     1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 ท่าน ท่ีมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เข้ารับการ
ประเมิน แต่ต้องมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีคุณวุฒิตรง
กับหลักสตูรที่เข้ารับการประเมิน 
     2. ผู้ประเมินทั้ง 3 ท่าน จะต้องผ่านการอบรม
การเป็นผูป้ระเมินหรือมีประสบการณ์การเป็นผู้
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร โดยอย่าง
น้อย 1 ท่าน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินของ 
สกอ. และมีชื่ออยู่ในฐานข้อมลูข้อมูลของ สกอ.  
     3. เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ต้องเป็น
บุคคลภายในหลักสูตร หรือบุคลากรภายนอก
หลักสตูรที่มีประสบการณ์การท าหน้าท่ีเลขานุการ  
     โดยหลักสตูรของคณะครุศาสตร์ จ านวน 15 
หลักสตูร เข้ารับการตรวจประเมินตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

หลักสูตร วันตรวจประเมิน 

ค.บ. ภาษาจีน 2 กรกฎาคม 2562 

ค.บ. พลศึกษา 28 มิถุนายน 2562 

ค.บ. คณิตศาสตร์ 28 มิถุนายน 2562 

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 28 มิถุนายน 2562 

ค.บ. สังคมศึกษา 28 มิถุนายน 2562 

ค.บ. การประถมศึกษา 4 กรกฎาคม 2562 

ค.บ. ภาษาไทย 27 มิถุนายน 2562 

ค.บ. คอมพิวเตอร์ 5 กรกฎาคม 2562 

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 6 กรกฎาคม 2562 

ค.บ. ภาษาอังกฤษ 25 มิถุนายน 2562 

ป. วิชาชพีครู 8 กรกฎาคม 2562 

คศ.5.2-4-1 
ตารางตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2561 คณะครุศาสตร ์
 
คศ.5.2-4-2 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2561 
 
คศ.5.2-4-3 
สรุปผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2561 คณะครุศาสตร ์
 
คศ.5.2-4-4 
วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2562 
เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562 
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ป.โท/ป.เอก บริหารการศึกษา 19 กรกฎาคม 2562 

ป.โท/ป.เอก ยุทธศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2562 

 
     คณะครุศาสตร์ มีการรายงานผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะที่ไดจ้ากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณา โดยแต่ละหลักสูตร มีผลการประเมิน 
ดังนี ้

สำขำวิชำ คะแนน 
ระดับ

คุณภำพ 
ระดับปริญญำตรี 

สาขาวิชาภาษาจนี   3.08 ดี 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป 3.58 ดี 
สาขาวิชาภาษาไทย 3.85 ดี 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.63 ดี 
สาขาวิชาการประถมศกึษา   3.60 ดี 
สาขาวิชาสังคมศกึษา 3.81 ดี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 3.65 ดี 
สาขาวิชาพลศกึษา 3.34 ดี 

สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย   3.39 ดี 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 3.89 ดี 
ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพคร ู 2.41 ดี 

ระดับปริญญำโท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.43 ดี 
สาขาวิชายุทธศาสตรก์ารบริหาร
และการพัฒนา 

3.35 ดี 

ระดับปริญญำเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.30 ดี 
สาขาวิชายุทธศาสตรก์ารบริหาร
และการพัฒนา 

3.97 ดี 

     โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   
ครุศาสตร์ ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562 
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☑ 5 น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุง
หลักสตูรให้มีคณุภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จาก
คณะกรรมการประจ าคณะ มาปรบัปรุงการบริหาร
หลักสตูร โดยมีการก ากับตดิตามการด าเนินของ
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้านการเขียน
รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร (มคอ.7) 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารยด์้านคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร ท าให้ใน
ปีการศึกษา 2561 ทุกหลักสตูรมีผลการ
ด าเนินงานดีขึ้น และการด าเนินงานเด่นชัดเป็น
รูปธรรมมากข้ึน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สำขำวิชำ 
ผลกำร
ประเมิน 
2560 

ผลกำร
ประเมิน 
2561 

หลักสูตรปริญญำตร ี   
สาขาวิชาภาษาจนี   2.65 3.08 
สาขาวิชาวทิยาศาสตรท์ั่วไป 3.38 3.58 
สาขาวิชาภาษาไทย 3.82 3.85 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.45 3.63 
สาขาวิชาการประถมศกึษา   3.57 3.60 
สาขาวิชาสังคมศกึษา 3.51 3.81 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 3.39 3.65 
สาขาวิชาพลศกึษา 3.19 3.34 
สาขาวิชาการศกึษาปฐมวัย   3.24 3.39 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 3.27 3.89 
หลักสูตรประกำศนยีบัตรบัณฑิต   
สาขาวิชาชีพคร ู 3.41 2.41 
หลักสูตรปริญญำโท   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.39 3.43 

สาขาวิชายุทธศาสตรก์ารบริหาร
และการพัฒนา 

- 3.35 

หลักสูตรปริญญำเอก   
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3.27 3.30 

สาขาวิชายุทธศาสตรก์ารบริหาร
และการพัฒนา 

3.74 3.97 

 

คศ.5.2-5-1  
สรุปผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2561 คณะครุศาสตร ์

☑ 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสตูรผ่านองค์ประกอบท่ี 
1 การก ากับมาตรฐาน 

     คณะครุศาสตร์ มหีลักสูตรที่รบัผิดชอบ 
จ านวน 15 หลักสูตร ดังนี้ 
ระดับปริญญาตร ีจ านวน 10 หลักสูตร 
     - หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน   

คศ.5.2-6-1  
สรุปผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 
2561 คณะครุศาสตร ์
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     - หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
     - หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 
     - หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
     - หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา   
     - หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
     - หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์
     - หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพล
ศึกษา 
     - หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย   
     - หลักสูตครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร ์
ระดับประกาศนยีบัตรบณัฑติ จ านวน 1 หลักสูตร 
     - หลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต  
สาขาวิชาชีพคร ู
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 หลักสตูร 
     - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา 
     - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา 
ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร 
     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา 
     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา 
     โดยทุกหลักสูตรมผีลการด าเนนิงาน ผ่าน ใน
องค์ประกอบท่ี 1 คือ การก ากับมาตรฐาน
หลักสตูร 
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กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
เป้ำหมำยปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน / 6 ข้อ 

ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกคณะกรรมกำร 
บรรลุเป้ำหมำย 

( / , X ) 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน / 

ผู้ก ำกับดูแล   
เกณฑ์มำตรฐำน 

: ผศ.อมรา ศรีแก้ว ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

นางสาวภัทวรรณ์ ไชยภักดิ ์

โทรศัพท์ :  โทรศัพท์ : 099 - 2414169 

E-mail :  E-mail : planqa_edu61@gmail.com 
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ส่วนที่ 3 
 

ส่วนสรุป 
3.1 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ประจ าปีการศึกษา 2561 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คะแนนประเมนิ 
 (เกณฑ์สกอ.) 

บรรลุเป้าหมาย 
( / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ) 

หมายเหตุ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1  
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

ค่าเฉลี่ย 3.51 52.28 15 
 

52.28 / 15 หลักสูตร 
= 3.49 

 3.49 คะแนน X  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 (26 x 100) / 73 
= 35.64 

 
(35.64 x 5) / 40  

= 4.45 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
คณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก  

= 35.64 
 ดังนั้นคะแนนท่ีได้  

= 4.45 

4.45 คะแนน /  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
จ านวนอาจารย์ประจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 30 (29 x 100) / 73 
= 39.73 

 
(39.73 x 5) / 60 

= 3.31 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่คณะด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ = 39.73 
ดังนั้นคะแนนท่ีได้  

= 3.31 

3.31 คะแนน /  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คะแนนประเมนิ 
 (เกณฑ์สกอ.) 

บรรลุเป้าหมาย 
( / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ) 

หมายเหตุ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

5 คะแนน 27.44 69 ร้อยละ -2.56 5 คะแนน /  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ - - 6 ข้อ 5 คะแนน /  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  
กิจกรรมนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ - - 6 ข้อ 5 คะแนน /  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 
คุณภาพนักศึกษาตาม
กรอบ KPRUQF 

ร้อยละ 80 483 483 ค่าร้อยละของนักศึกษาท่ี
ได้รับการประเมินตามกรอบ 

KPRUQF ในระดับ 3.51  
= ร้อยละ 100 

ดังนั้นคะแนนท่ีได้  
= 5.00 

5 คะแนน /  

คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองค์ประกอบ 4.46 ดี   

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คะแนนประเมนิ 
 (เกณฑ์สกอ.) 

บรรลุเป้าหมาย 
( / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ) 

หมายเหตุ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1  
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์ 

6 ข้อ - - 6  ข้อ 5 คะแนน /  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
เงินสนับสนนุงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคม 
ศาสตร์ 25,000 

บาท/คน 

2,416,598 / 69 
=  35,023.16 

(35,023.16 x 5) / 25,000 
= 7 คะแนน 

 

5 คะแนน /  

ตัวบ่งชี้ 2.3  
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ 20 26 x 100 / 73 
= 35.62 

35.62 x 5 / 20 
= 8.90 คะแนน 

5 คะแนน /  

ตัวบ่งชี้ 2.4  
ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาชุมชนให้พ่ึงพา
ตนเองได้จากผลงานวิจัย 

5 ข้อ - - 5 ข้อ 5 คะแนน /  

คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองค์ประกอบ 5.00 ดีมาก   
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คะแนนประเมนิ 
 (เกณฑ์สกอ.) 

บรรลุเป้าหมาย 
( / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ) 

หมายเหตุ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ 3.1  
การบริการวิชาการแก่
สังคม 

6 ข้อ - - 6 ข้อ 5 คะแนน /  

ตัวบ่งชี้ 3.2  
จ านวนสถานศกึษาที่
ประสบความส าเร็จจาการ
ด าเนินงานร่วมกับคณะ 

10 โรงเรียน - - 20 โรงเรียน 5 คะแนน /  

คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองค์ประกอบ 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที ่4.1  
ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

7 ข้อ - - 7 ข้อ 5 คะแนน /  

คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองค์ประกอบ 5.00 ดีมาก   

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  
การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์

8 ข้อ - - 8 ข้อ 5 คะแนน /  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงานของหน่วยงาน 

คะแนนประเมนิ 
 (เกณฑ์สกอ.) 

บรรลุเป้าหมาย 
( / = บรรลุ ,  
x = ไม่บรรลุ) 

หมายเหตุ 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) 

ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลกัษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ - - 6 ข้อ 5 คะแนน /  

คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองค์ประกอบ 5.00 ดี   
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 4.77 ดี   
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3.2 ตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้

3.51-4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51-5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลลัพธ ์

(Output) 

1 7 4.25 5.00 4.25 4.46 การด าเนินงานอยู่ในระดับดี 

2 4 5.00 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

3 2 - 5.00 5.00 5.00 การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 

รวม 16 4.44 5.00 4.62  

  ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก  

ผลการประเมิน 4.77 การด าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก 
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