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คํานํา
การบริหารงานของคณะครุศาสตร ในปการศึกษา 2560 ไดดาํ เนินการตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และพันธกิจของคณะครุศาสตร ไดแก การผลิตบัณฑิต การพัฒนางานวิจัย
การบริการวิชาการ การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประเมินตนเองฉบับที่ 16 (Self Assessment Report 16th) ประจําปการศึกษา 2560
(1 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) คณะครุศาสตรไดดาํ เนินงานตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อใหคณาจารยและผูส นใจไดทราบขอมูลรายละเอียดการทํางานในรอบปการศึกษา 2560 ของ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรอยางชัดเจน จึงอาจถือไดวารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้
เปนรายงานประจําปของคณะครุศาสตร
2. เพื่อประเมินผลการปฏิบัตงิ านตามองคประกอบการประกันคุณภาพ ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจะทําใหทราบวาคณะฯ มี
จุดบกพรองใดที่ควรแกไข และควรสงเสริมเรื่องใดใหดียิ่งขึ้น
คณะครุศาสตร ขอขอบคุณบุคลากรทุกทานที่ชวยปฏิบตั ิภารกิจของคณะฯ ดวยความตั้งใจ เสียสละ
และรวมมือกันดวยดีมาโดยตลอด จนทําใหคณะครุศาสตรมีการพัฒนาอยางเปนลําดับ สิง่ เหลานี้จะเปนปจจัย
เกื้อหนุนที่กอใหเกิดความสําเร็จในการพัฒนาตนเองและองคกร ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ควรดํารงใหอยูคูกับคณะครุ
ศาสตรตอไป

(รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท)
คณบดีคณะครุศาสตร
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สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
บทสรุปผูบ ริหาร
สวนที่ 1 สวนนํา
ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิ วามเปนมา
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคคานิยมหลัก คุณลักษณะบัณฑิต
และภารกิจหลัก
โครงสรางองคกร โครงสรางการบริหาร คณะกรรมการประจําคณะ
และคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2560
จํานวนนักศึกษา / จํานวน FTES ของหนวยงาน
จํานวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
งบประมาณ และอาคารสถานที่
ผลการพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะของการประเมินปที่ผา นมา
สวนที่ 2 สวนสําคัญ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชีท้ ี่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ตัวบงชีท้ ี่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชีท้ ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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สารบัญ (ตอ)
หนา
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
สวนที่ 3 สวนสรุป
สรุปผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560
ภาคผนวก
คําสั่งคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่ 021/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการสังเคราะหและจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560

80
121
129

ค | ห น า

 รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2560 : คณะครุ ศ าสตร

บทสรุปผูบริหาร
ในปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เขารวมโครงการผลิตครูเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น ประจําป 2560 มีนักศึกษาที่ผา นการคัดเลือกเขารวมโครงการ 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 83 คน
ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 9 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 14 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 6 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 12 คน
สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 3 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 18 คน และ
สาขาวิชาการประถมศึกษา จํานวน 15 คน มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง
(บางสวน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก จํานวน 2 หลักสูตร มีแหลงสนับสนุนการ
เรียนรูใหแกนักศึกษาและการบริการวิชาการในรูปแบบการดําเนินงานเปนศูนย ประกอบดวย ศูนยศึกษาการพัฒนา
ครู ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ศูนยสง เสริมและบริการสุขภาพ ศูนยนวัตกรรมและคอมพิวเตอร และ
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร
นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการวิชาการที่เนนการตอบสนองความตองการของสังคมและทองถิ่น เชน
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การเพิ่มวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ
ปจจุบนั คณะครุศาสตร มีนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร รวมทั้งสิน้ จํานวน 2,850 คน มีบุคลากรสายวิชาการ (ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและ
อาจารยประจําตามสัญญาจาง) จํานวน 77.5 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 20 คน
จากการประเมินตนเอง เพื่อเขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2560 ตาม
องคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ พบวา คณะครุศาสตร มีผลการประเมิน
ตนเองอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.47) ซึ่งผลการประเมินจําแนกตามองคประกอบ ดังนี้
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบ
ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
4.02
ระดับดี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
5
ระดับดีมาก
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5
ระดับดีมาก
องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
5
ระดับดีมาก
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
4.50
ระดับดี
รวม
4.47
ระดับดี
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คณะครุศาสตร เขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันศุกรที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ทาน เลขานุการและผูชวยเลขานุการ จํานวน 5 ทาน ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พราม อินพรม
ตําแหนง ประธาน
2. รองศาสตราจารย ดร.ชัยณรงค ขันผนึก
ตําแหนง กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง
ตําแหนง กรรมการ
4. รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
ตําแหนง กรรมการ
5. นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
ตําแหนง เลขานุการ
6. นางสาวกษมา สุรเดชา
ตําแหนง ผูช วยเลขานุการ
7. นางสาวจุฑาทิพย โอบออม
ตําแหนง ผูช วยเลขานุการ
8. นางสาวนันทิวนั อินหากรวด
ตําแหนง ผูช วยเลขานุการ
9. นางสาวกาญจนา นาคสวาท
ตําแหนง ผูช วยเลขานุการ
โดย ผลการประเมินยืนยันจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2560 พบวา คณะครุศาสตร มีผลการประเมินอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.46 ซึ่งผลการประเมินจําแนกตาม
องคประกอบ ดังนี้
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
องคประกอบ
ประเมินตนเอง ระดับคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
4.02
ระดับดี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
4.94
ระดับดีมาก
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
5
ระดับดีมาก
องคประกอบที่ 4 การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
5
ระดับดีมาก
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
4.50
ระดับดี
รวม
4.46
ระดับดี
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ขอเสนอแนะ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

จํานวนโครงการ/
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการยัง
กิจกรรมที่ยังไมถึง
ไมเสร็จสิ้น
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
(อยูระหวางดําเนินการ)

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะการประเมินที่
ดําเนินการ
รอยละของผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะการประเมินที่ดําเนินการ
เทากับรอยละ 80
รอยละของผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะการประเมินที่ดําเนินการ
เทากับรอยละ 66.67

ขอเสนอแนะในภาพรวม

5 โครงการ

4 โครงการ

-

-

องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

6 โครงการ

4 โครงการ

2 โครงการ

-

องคประกอบที่ 2
การวิจัย

-

-

-

-

-

-

รอยละของผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะการประเมินที่ดําเนินการ
เทากับรอยละ 100

องคประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ

4 โครงการ

4 โครงการ

-
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1.8 ผลการพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะของการประเมินปที่ผานมา
สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการดําเนินงานตามขอเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 ดําเนินการในปการศึกษา
2560 ดังนี้

19 | หนา

องคประกอบที่ 4
การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

-

-

3 โครงการ

3 โครงการ

-

-

รวมทั้งหมด 16 กิจกรรมที่ดําเนินการจาก 18 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 88.89

รอยละความสําเร็จในการดําเนินงาน
ตามขอเสนอแนะการประเมินที่
ดําเนินการ
-

รอยละของผลการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะการประเมินที่ดําเนินการ
เทากับรอยละ 100
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ขอเสนอแนะ

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด

จํานวนโครงการ/
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการยัง
กิจกรรมที่ยังไมถึง
ไมเสร็จสิ้น
ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
(อยูระหวางดําเนินการ)
-
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สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ชื่อหนวยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมา
คณะครุศาสตร เปนหนวยงานระดับคณะทีส่ ังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีพนั ธกิจหลักในการจัด
การศึกษาและผลิตบัณฑิตครูเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่น
คณะครุศาสตร เดิมมีชื่อวา “คณะวิชาครุศาสตร” เปนสวนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูกําแพงเพชร ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 และมีการแกไขเพิ่มเติมปรับมาใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่
2) พุทธศักราช 2527 ประกาศใหกรมการฝกหัดครูโดยวิทยาลัยครูมีหนาที่ในการจัดการศึกษา เชนเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ คณะวิชาครุศาสตรจงึ สามารถผลิตครูในระดับปริญญาตรีได ในปพุทธศักราช 2528 ไดมี
การประกาศแบงสวนราชการในวิทยาลัยครูกําแพงเพชร เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจของวิทยาลัยครูตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงเปลี่ยนชื่อจากคณะวิชาครุศาสตร มาเปนคณะครุศาสตร จนถึงปจจุบนั ในป
พุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เปนชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครู เริ่มใชในวันที่ 14 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2535 เปนตนมา คณะครุศาสตรจึงเปนหนวยงานหนึ่งของสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร หลังจากนัน้ ในป
พุทธศักราช 2538 จึงมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏกําแพงเพชรและประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ทําใหคณะครุศาสตรสามารถจัดการเรียนการสอนสูงกวาระดับปริญญาตรีและเปลี่ยนตําแหนง
ผูบริหารจาก “หัวหนาคณะวิชา” มาเปนตําแหนง “คณบดี” และในขณะนั้น คณะครุศาสตรมีทั้งหมด 8
ภาควิชา ไดแก ภาควิชาพืน้ ฐานการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาและ
การแนะแนว ภาควิชาอนุบาลศึกษา ภาควิชาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาทดสอบและ
วิจัย และภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ และแหลงทรัพยากรการเรียนรู 2 ศูนย ไดแก ศูนยคอมพิวเตอร
ศึกษา และศูนยเด็กปฐมวัย
ปการศึกษา 2547 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาที่เคยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ยายมาสังกัดคณะ
ครุศาสตร ไดแก โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตรไดรับมอบหมายให
ผลิตบัณฑิตโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) เปนรุนแรก มีนักศึกษาในโครงการ
จํานวน 39 คน ไดแก โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
และโปรแกรมวิชาศิลปกรรม (ดนตรี) นอกจากนี้ คณะครุศาสตร ยังไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในหนวยงานใหมี
ความเหมาะสม จึงไดมีการจัดกลุมโปรแกรมวิชา เปน 3 กลุม สังกัดในภาควิชา ดังนี้ ภาควิชาการศึกษาพืน้ ฐานและ
เทคนิคการศึกษา ประกอบดวย โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาการ
บริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ โปรแกรมวิชาพลศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาภาควิชา
การศึกษาสังคมศาสตร ประกอบดวย โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาศิลปกรรม (กลุมดนตรี) และโปรแกรมวิชาศิลปกรรม ภาควิชาการศึกษาวิทยาศาสตร ประกอบดวย
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร และโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศกึ ษา
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ปการศึกษา 2548 คณะครุศาสตร ไดเริ่มจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และเปดศูนย
การศึกษาพิเศษ เพื่อรับดูแลเด็กพิเศษออทิสติกและเด็กปญญาออน ซึ่งในระยะแรกมีเด็กพิเศษที่อยูในความดูแล
จํานวน 8 คน
ปการศึกษา 2549 ศูนยเด็กปฐมวัยเปลี่ยนเปนโรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชรรับนักเรียนในระดับกอน
อนุบาลและอนุบาล 1 และไดมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)
เพื่อใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ประกอบดวย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
คณะครุศาสตร ไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย และมีการจัดการเรียนการสอนใหหลากหลายสาขาวิชามากขึ้น
ปการศึกษา 2553 คณะครุศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธใหมนํารอง โดยมี
นักศึกษาที่มีความรู ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และมีอุดมการณในวิชาชีพครูไดรับทุนในปการศึกษา 2552
จํานวน 4 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา จํานวน 2 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร จํานวน 1 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชา
ดนตรีศึกษา จํานวน 2 คน
ปการศึกษา 2554 คณะครุศาสตร มีนักศึกษาทีไ่ ดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูพันธใหมนํารอง
จํานวน 5 โปรแกรมวิชา ประกอบดวย นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 7 คน นักศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา จํานวน 3 คน นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 22 คน นักศึกษาโปรแกรม
วิชาสังคมศึกษา จํานวน 6 คน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 5 คน รวมทั้งสิน้ 43
คน นอกจากนี้ ยังไดรับเลือกใหเปนหนวยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยความรวมมือระหวางสํานักงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สคบศ.) , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ปการศึกษา 2555 คณะครุศาสตรไดดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2555) เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2555 เพื่อเปนการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาในสังกัดตางๆ ที่ยงั ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2555 นี้ คณะ
ครุศาสตรมีนักศึกษาที่เขารวมโครงการผลิตครูมืออาชีพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คุณสมบัติของ
นักศึกษาที่เขารวมในโครงการฯนี้ ตองกําลังศึกษาอยูในชัน้ ปที่ 5 ปการศึกษา 2555 ซึ่งมีนักศึกษาที่ไดรับทุน
จํานวน 14 คน โดยเมื่อสําเร็จการศึกษาแลว นักศึกษาจะไดเขารับการบรรจุแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตําแหนงครูผชู วยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
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ปการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร มีการดําเนินงานดานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
ทันสมัย และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และเปดรับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา
2556 จํานวน 60 คน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556)
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) นอกเหนือจากการพัฒนา
หลักสูตร ในปการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร ยังมีการลงนามความรวมมือจากหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
รวมถึงหนวยงานตางประเทศ ไดแก การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ College Of Education,
West Visayas State University, Philippines บันทึกขอตกลงความรวมมือ กับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ในการจัดการศึกษาแกโรงเรียนสาธิต (วัดพระบรมธาตุ), บันทึกขอตกลงความ
รวมมือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการและงานวิจัยทางการศึกษาตามภารกิจขององคกร กับคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
โครงการเปดโลกเรียนรูเด็กและเยาวชน กับองคการบริหารสวนตําบลหัวถนน
ปการศึกษา 2557 คณะครุศาสตร ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการในระดับโปรแกรมวิชา
จากเดิมในระดับปริญญาตรี จะมีจํานวน 11 โปรแกรมวิชา แตเนื่องจากเกิดความซ้ําซอนในเรื่องการบริหารงาน
ในปการศึกษา 2557 โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา จึงไดยา ยไปสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแทน เพื่อให
การบริหารงานทั้ง 2 คณะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดตัง้ ศูนยศึกษาการพัฒนาครูที่มี
ความเขมแข็ง ซึ่งเปนหนวยงานที่สาํ คัญ ที่จะทําหนาที่ในการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัด
กิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ไดแก โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนวิทยฐานะเปนชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โครงการพัฒนาผูประวิชาชีพทาง
การศึกษา ฯลฯ
ปการศึกษา 2558 คณะครุศาสตรมีการพัฒนาทางดานการผลิตและพัฒนาครูอยางตอเนื่องและเห็นเปน
รูปธรรมมากขึ้น ไดแก การทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เรื่องความรวมมือในกิจการลูกเสือกับทั้ง 9
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนา
กิจการลูกเสือใหเจริญกาวหนา และสนับสนุนองคความรูทางดานวิชาการแกโรงเรียนในฐานะเครือขายความรวมมือ
ทางการศึกษาในชุมชน
ปการศึกษา 2559 คณะครุศาสตรมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) จํานวน 10 หลักสูตร ไดแก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพล
ศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และใหเกิดความทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน นอกจากนี้คณะครุศาสตรมี
การดําเนินการตามนโยบายการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นของรัฐบาล โดยการกระตุน ใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของ
การพัฒนาทักษะดานวิชาการและวิชาชีพของตนเอง เพื่อใหสามารถแขงขันกับสถาบันผลิตครูอื่นๆได ซึ่งในป
การศึกษา 2559 มีนักศึกษาที่สามารถสอบคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่นได จํานวน 29 คน
ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 8 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 5 คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา
จํานวน 4 คน สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน 1 คน และสาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 8 คน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 29
คน จะไดรบั การบรรจุแตงตั้งเขารับราชการครูในเขตพื้นที่ตามภูมิลําเนาของนักศึกษา
ปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร เขารวมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ประจําป 2560 มี
นักศึกษาที่ผา นการคัดเลือกเขารวมโครงการ 9 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 83 คน ไดแก นักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร จํานวน 9 คน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 2 คน สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน 14
คน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 6 คน สาขาวิชาสังคมศึกษา จํานวน 12 คน สาขาวิชาพลศึกษา จํานวน
3 คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน สาขาวิชาภาษาไทย จํานวน 18 คน และสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา จํานวน 15 คน มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร และมีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้ง
(บางสวน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด จังหวัดตาก จํานวน 2 หลักสูตร มีแหลงสนับสนุนการ
เรียนรูใหแกนักศึกษาและการบริการวิชาการในรูปแบบการดําเนินงานเปนศูนย ประกอบดวย ศูนยศึกษาการพัฒนา
ครู ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ศูนยสง เสริมและบริการสุขภาพ ศูนยนวัตกรรมและคอมพิวเตอร และ
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร นอกจากนี้ ยังมีการใหบริการวิชาการที่เนนการตอบสนองความตองการของ
สังคมและทองถิ่น เชน การอบรมหลักสูตรระยะสัน้ การเพิ่มวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฯลฯ
1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คุณลักษณะบัณฑิตและภารกิจหลัก
ปรัชญา
ครูดีสรางคน คนดีสรางชาติ ครุศาสตรสรางครูดี
วิสัยทัศน
คณะครุศาสตรเปนผูนาํ ในการประยุกตศาสตรพระราชามาใชในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล
วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ
2. เพื่อพัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา
3. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถิ่น
4. เพื่อบริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตครูใหมีความรู ทักษะและความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพ
2. พัฒนางานวิจัยและสรางสรรคนวัตกรรมทางการศึกษา
3. ใหบริการวิชาการเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและทองถิ่น
4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
5. บริหารจัดการองคกรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร
1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตครูที่เนนสมรรถนะสูงทั้งดานความรูและคุณธรรม
2. สรางงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มุงเนนการพัฒนาวิชาชีพครู
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการวิชาการ
4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม
5. เสริมสรางธรรมาภิบาลและพัฒนาองคกรสูความเปนสากล
เปาประสงค
1. ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพและมีขีดสมรรถนะสูงตามแนวทางศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
2. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณคาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดวยศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”
3. ใหบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพครูดวยหลักสูตรระยะสัน้ ที่หลากหลาย
4. พัฒนาเครือขายความรวมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมทั้งในและตางประเทศ
5. บริหารจัดการที่ทนั สมัยและยึดหลักธรรมาภิบาลดวยมาตรฐานระดับสากล
คานิยมหลัก
EDU E : Efficiency คือ ใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ชุมชนและสังคมพึงพอใจ
D : Democracy คือ การทํางานรวมกันโดยยึดหลักประชาธิปไตย
U : Unity
คือ มีความรัก ความสามัคคีเปนอันหนึง่ อันเดียวกันและภักดีตอองคกร
อัตลักษณของสถาบัน
บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถิ่น
จุดเนนและจุดเดนของคณะ
ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตคณะครุศาสตร
ออนนอม ซื่อสัตย เสียสละ อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรูว ิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ
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1.3 โครงสรางการองคกรและโครงสรางการบริหาร
1.3.1 โครงสรางองคกร : Organization Chart

โครงสรางองคกร
คณบดีคณะครุศาสตร
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดี
- รองคณบดีฝายวิชาการ
- รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
- รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
- รองคณบดีฝายบริหาร
วางแผนและพัฒนา
- รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี
- งานธุรการ
- งานการเงิน บัญชี
และพัสดุ
- งานประชาสัมพันธ
- งานอาคารสถานที่
- งานโสตทัศนูปกรณ
- งานเลขานุการ

ประธานโปรแกรม/
ประธานกลุมสาขาวิชา
-

โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
โปรแกรมวิชาพลศึกษา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ทัว่ ไป
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
โปรแกรมวิชาภาษาจีน
โปรแกรมวิชาภาษาไทย
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผล
การศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา

หัวหนาศูนย
- ศูนยศึกษาการพัฒนาครู
- ศูนยวิจัยและพัฒนา
การศึกษาพิเศษ
- ศูนยคอมพิวเตอร
- ศูนยสงเสริมและ
บริการสุขภาพ
- โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
กําแพงเพชร
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1.3.2 โครงสรางการบริหาร : Administration Chat
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
รองศาสตราจารยสุวิทย วงษบุญมาก
-

คณบดีคณะครุศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท

โปรแกรม/สาขาวิชา
ศูนยศึกษาการพัฒนาครู
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏ
โรงเรียน ตชด.
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และ
บัณฑิตศึกษา

คณะกรรมการประจํา

รองคณบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

รองคณบดีฝายวิชาการ
รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
- งานฝกประสบการณวิชาชีพครู
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานรับรองปริญญาทาง
การศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
- งานพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
นักศึกษา/บุคลากร
- การพัฒนาคณาจารยดานการ
จัดการเรียนการสอน และ
การทําผลงานทางวิชาการ
- งานการจัดการความรูดาน
การผลิตบัณฑิต
- งานฝกอบรมลูกเสือ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รศ.ธงชัย ชอพฤกษา

- งานวิจัย
- งานบริการวิชาการ
- งานจดแจงลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร
/อนุสทิ ธิบัตร
- งานจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
/นานาชาติ
- งานวารสารวิชาการ
- งานจัดการความรูดานการวิจัย
- งานวิเทศสัมพันธ

รองคณบดีฝายบริหาร
วางแผนและพัฒนา
ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
- งานพัฒนาแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติราชการ
- งานอํานวยการประชุมบุคลากร
และกรรมการประจําคณะ
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
- งานระดมทรัพยากรเพือ่ การ
พัฒนาคณะ
- งานบริหารความเสี่ยง และ
การควบคุมภายใน
- งานสวัสดิการและพัฒนาองคกร

-

งานกิจกรรมนักศึกษา
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
งานปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
งานพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
งานรับพระราชทานปริญญาบัตร

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพการศึกษา
ผศ.อมรา ศรีแกว
- งานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและคณะ
- งานสํารวจภาวะการมีงานทํา
- งานสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
- งานสรางศักยภาพและเตรียมความพรอม
เพือ่ การแขงขันแกศิษยเกา และ
ศิษยปจจุบัน
- งานเลขานุการ
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1.3.3 คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร
ชื่อ – สกุล
1. รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
2. รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมพิ ิพัฒน รักพรมงคล
4. ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
5. ดร.ปราณี เลิศแกว
6. ผูชวยศาสตราจารยชลชลิตา กมุทธภิไชย
7. ดร.รมย พะโยม
8. ดร.ทักดนัย เพชรเภรี
9. ดร.อภิชัย นุชเนื่อง

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1.3.4 คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร
ชื่อ – สกุล
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
รองศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
ผูชวยศาสตราจารยอมรา ศรีแกว
อาจารยอรวรรณ สุมประดิษฐ
รองศาสตราจารยพทั ธนันท วงษวิชยุตม
อาจารยนิติพนั ธ บุตรฉุย
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
อาจารยจุฑาทิพย โอบออม
อาจารยนิติพนั ธ บุตรฉุย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญลอม ดวงวิเศษ
ผูชวยศาสตราจารยชลชลิตา กมุทธภิไชย
อาจารยธิดารัตน ทวีทรัพย
อาจารยเลเกีย เขียวดี
ผูชวยศาสตราจารยจิรัฏฐ เพ็งแดง

ตําแหนง
คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ตัวแทนคณาจารย
ตัวแทนโปรแกรมวิชา
ตัวแทนโปรแกรมวิชา
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ

ตําแหนง
คณบดีคณะครุศาสตร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลราชภัฎฯ
หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
หัวหนาศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ
หัวหนาศูนยศึกษาการพัฒนาครู
ประธานโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ประธานโปรแกรมวิชาพลศึกษา
ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ประธานโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร
ประธานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย
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ที่
18
19
20

ชื่อ – สกุล
อาจารยนนั ทิวัน อินหาดกรวด
ดร.ปราณี เลิศแกว
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ

ตําแหนง
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน
ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร

1.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน
ในป 2560 คณะครุศาสตร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร ดังนี้
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา
• ระดับปริญญาตรี 10 หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ค.บ.
การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ค.บ.
การประถมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ค.บ.
คณิตศาสตร
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ค.บ.
วิทยาศาสตรทั่วไป
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ค.บ.
พลศึกษา
* ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ค.บ.
ภาษาอังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ค.บ.
ภาษาจีน
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ค.บ.
ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ค.บ.
คอมพิวเตอร
* ครุศาสตรบัณฑิต (5 ป)
ค.บ.
สังคมศึกษา
• ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.
การบริหารการศึกษา
• ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
การบริหารการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
• ระดับประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ป.วิชาชีพ
วิชาชีพครู
หมายเหตุ * มีการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เฉพาะบางสวน
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1.5 จํานวนนักศึกษาและจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
1.5.1 จํานวนนักศึกษา จําแนกตามหลักสูตรสาขาวิชา และประเภทนักศึกษา
ปการศึกษา
สาขาวิชา
2560
2559
2558
2557
499
513
377
563
• ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
60
55
33
40
สาขาวิชาภาษาจีน
46
58
31
31
สาขาวิชาภาษาไทย
56
56
34
41
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
38
49
23
75
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
52
48
23
53
สาขาวิชาคณิตศาสตร
26
28
26
35
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ *
52
61
61
65
สาขาวิชาสังคมศึกษา *
53
53
58
72
สาขาวิชาพลศึกษา
60
52
26
72
สาขาวิชาการประถมศึกษา
56
53
62
79
25
19
17
• ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25
19
17
11
4
21
21
• ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1
7
13
สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหาร และ
11
3
14
8
การพัฒนา
180
• ระดับประกาศนียบัตร
สาขาวิชาชีพครู
180
รวม
715
536
415
584

รวม

2556
579
40
33
43
64
73
36
76
75
55
84
21
21

2,531
228
199
230
249
249
151
315
311
265
334
61
61
78
21
57

600

180
180
2,850

หมายเหตุ * มีการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด เฉพาะบางสวน

1.5.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)
SCH = (ผลรวมจํานวนหนวยกิต x จํานวนนักศึกษา)
สาขาวิชา
ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน
รวม
FTES
1/2560
2/2560
3/2560
• ภาคปกติ
ไมสังกัดสาขาวิชา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

37,015

36,378

174

73,567

(SCH/36)
2,043.53

4,870
1,971

4,052
1,355

-

8,922
3,326

247.83
92.39
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สาขาวิชา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผล
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทวั่ ไป
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาการประถมศึกษา
• บัณฑิตศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
• กศ.บป.
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รวม
(1)
(2)
(3)
(4)

SCH = (ผลรวมจํานวนหนวยกิต x จํานวนนักศึกษา)
ภาคเรียน ภาคเรียน ภาคเรียน
รวม
FTES
1/2560
2/2560
3/2560
2,488
1,692
4,180
116.11
2,079
1,110
3,189
88.58
1,134
1,359
2,493
69.25
4,168
3,794
7,962
221.17
3,670
2,509
87
6,266
174.06
1,778
2,401
4,179
116.08
2,439
3,758
6,197
172.14
1,584
1,202
45
2,831
78.64
2,400
5,582
6
7,988
221.89
1,761
2,185
36
3,982
110.61
2,016
1,098
3,114
86.50
2,033
2,144
4,177
116.03
2,624
2,137
4,761
132.25
5,095

2,767

602

8,464

(SCH/45)
262.09

138
457
4,500

206
401
2,160

206
396
-

550
1,254
6,660

12.22
27.87
222.0

228

327

33

588

(SCH/45)
13.07

168
60
42,338

78
216
33
39,472

33
809

279
216
33
60
82,619

6.20
4.80
0.73
1.33
2,318.69

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา FTES เทากับ 2,318.69
จํานวนอาจารยประจํา (นับเฉพาะปฏิบัติงานจริง) 73.50 คน
เกณฑมาตรฐานคา FTES ตอจํานวนอาจารยประจํากลุมครุศาสตร/ศึกษาศาสตร เทากับ 1 : 30
การเทียบเกณฑมาตรฐาน FTES ตอจํานวนอาจารยประจํา 1.0516
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1.6 จํานวนบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน
1.6.1 บุคลากรสายวิชาการ
ที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ประเภท

ชื่อ – สกุล

สญจ พนง ขรก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นายสมชัย วงษนายะ
นางสาวสุณี บุญพิทักษ
นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ
นางอรอนงค แจมผล
นายธงชัย ชอพฤกษา
นายวชิระ วิชชุวรนันท
นางสาวสุภาพร พงศภิญโญโอภาส
นายชัยรัตน บุมี
นางพัทธนันท วงษวิชยุตม
นายบัณฑิต ฉัตรวิโรจน
นางสาวยุภาดี ปณะราช
นางอังสุรีย พันธแกว
นายบุญลอม ดวงวิเศษ
นายอนุสิษฐ พันธกล่ํา
นายชูวิทย ไชยเบา
นางศรินญา หวาจอย
นางธิดารัตน ทวีทรัพย
นางสาวชลชลิตา แตงนารา
นายยุทธนา พันธมี
นายเฉลิม ทองจอน
นางสาววรพรรณ ขาวประทุม
นางสาวรัตติกาล โสภัคคศรีกุล
นางสาวปาริชาต เตชะ
นางอมรา ศรีแกว
นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน
นายนิติพันธ บุตรฉุย
นายทวิโรฒ ศรีแกว
นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

คุณวุฒิ

อ.

ผศ.

รศ.

โท

เอก

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

หมายเหตุ
ตออายุราชการ
ตออายุราชการ
ตออายุราชการ
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ที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ประเภท

ชื่อ – สกุล

สญจ พนง ขรก
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

นายไตรรงค เปลี่ยนแสง
นางสาวปราณี เลิศแกว
นางสาวสมหญิง กัลปเจริญศรี
นายศุภวัฒน วิสฐิ ศิริกุล
นางสาวอรทัย บุญเที่ยง
นายวชิระ พิมพทอง
นายเลเกีย เขียวดี
นายวิวฒ
ั น ทวีทรัพย
นายภูมิพิพฒ
ั น รักพรมงคล
นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด
นายจิรัฏฐ เพ็งแดง
นางสาวกษมา สุรเดชา
นางสาวชลธิชา สวางไตรภพ
นางสาวเทพกาญจนา เทพแกว
นางสาวธิดารัตน พรหมมา
นางสาวจุฑาทิพย โอบออม
นายมนตรี หลินภู
นางสาวธารณา สุวรรณเจริญ
นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
นางรุงนภา บุญยิ้ม
นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ
นางสาวจารุนนั ท ขวัญแนน
นายขวัญชัย ขัวนา
นายประจบ ขวัญมัน่
นายเมธี มธุรส
นายจิรพงค พวงมาลัย
นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด
นางสาวนันทนภัส ชิตนุรัตน
นายถิรวิท ไพรมหานิยม

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

คุณวุฒิ

อ.

ผศ.

รศ.

โท

เอก

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
-

-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
-

หมายเหตุ

ลาศึกษาตอเต็มเวลา

ลาศึกษาตอเต็มเวลา
ลาศึกษาตอเต็มเวลา

ลาศึกษาตอเต็มเวลา
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ที่

ตําแหนงทาง
วิชาการ

ประเภท

ชื่อ – สกุล

สญจ พนง ขรก
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

นายเกรียงไกร กันตีมูล
นางดรุณี ชัยมงคล
นางสาวอรวรรณ สุมประดิษฐ
นางสุมาลี วิทยรัตน
นายธวัช วีระศิริวัฒน
นายกอเกียรติ วิทยรัตน
มล.ปทมาวดี สิงหจารุ
นายถาวร สารวิทย
นายสุวัฒน วรานุสาสน
นายภูมิสทิ ธิ์ สัจจหทยาศรม
นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช
นางสาวภคมน ตะอูบ
นายมานพ ศรีเทียม
นายศรวัส ศิริ
นายสุพล เพ็ชรบัว
นางสาวลัดดาวัลย แกวใส
นางสาวนุชจรีย สีแกว
นางสาวสุภาพร สายเขื่อน
นางสาวนันทิยา หมูคํา
นายมงคล มณฑลศิริ
รวม
รวมอาจารยประจําทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
18.5

1
47
77.5

12

คุณวุฒิ

อ.

ผศ.

รศ.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
51.5

1
1
1
1
16
77.5

1
1
10

23.9 60.6 15.5 66.5 20.6 12.9

โท

หมายเหตุ

เอก

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.5
56.5 21
77.5
72.3

27.1
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1.6.2 สรุปขอมูลจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
อาจารยประจําตามสัญญาจาง 18.5 คน
รอยละ 23.9

พนักงานมหาวิทยาลัย 47 คน
รอยละ 60.6

ขาราชการ 12 คน
รอยละ 15.5

ป ร ะ เ ภ ท บุ ค ล า ก ร

ตํา แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร
รองศาสตราจารย 10 คน
รอยละ 12.9

อาจารย 51.5 คน
รอยละ 66.5

ผูชวยศาสตราจารย 16 คน
รอยละ 20.6

คุ ณ วุ ฒิ ท า ง ก าร ศึ ก ษ า

ปริญญาเอก 21 คน
รอยละ 27.1
ปริญญาโท 56.5 คน
รอยละ 72.3
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1.6.3 บุคลากรสายสนับสนุน
ที่

ชื่อ – สกุล

ประเภท

ตําแหนง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

นางมาริตา จิตชู
นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
นายศาสตราวุธ กิมิพนั ธ
นายพรหมธร พูลสุข
นายอานนท ปลื้มเนตร
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ
นางสาวระพีพร พุมอิ่ม
นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี
นางสาวฉวีวรรณ จันทรออ น
นางสาววาสนา สุระพา
นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
นางสาววาสนา จันทรผอง
นางสาวกาญจนา นาคสวาท
นายไกรสร สิงไฝแกว
นายพินิต มณีเขียว

พนักงานมหาวิทยาลัย
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
พนักงานราชการ
ลูกจางชัว่ คราว
”
”

เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจาหนาทีป่ ฏิบัติการวิทยาศาสตร
เจาหนาทีป่ ฏิบัติการคอมพิวเตอร

คุณวุฒิ
ตรี
โท
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

1.6.4 อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอเต็มเวลา/บางเวลา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นางธิดารัตน ทวีทรัพย
นายวิวฒ
ั น ทวีทรัพย
นายไตรรงค เปลี่ยนแสง
นายยุทธนา พันธมี
นายถิรวิท ไพรมหานิยม
นายเลเกีย เขียวดี
นายเฉลิม ทองจอน
นายศรวัส ศิริ
นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช
นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน
นายมนตรี หลินภู

เต็มเวลา บางเวลา
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ปที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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ที่

ชื่อ – สกุล

12
13
14
15
16
17
18

นายนิติพันธ บุตรฉุย
นางสาวสมหญิง กัลปเจริญศรี
นางสาวธิดารัตน พรมมา
นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
นางสาวชลธิชา สวางไตรภพ
นางสาวเทพกาญจนา เทพแกว
นางสาวนันทนภัส ชิตนุรัตน

เต็มเวลา บางเวลา
/
/
/
/

/
/
/
-

ปที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2561 2562 2563 2564 2565
/
/
/
/
/
/
/

1.7 งบประมาณ และอาคารสถานที่
1.7.1 งบประมาณ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทงบประมาณ
จํานวน (บาท) รอยละ จํานวน (บาท) รอยละ จํานวน (บาท) รอยละ
งบประมาณแผนดิน
4,074,865
34.33
4,128,814
38.47
5,062,360
50.63
งบประมาณเงินรายได (บ.กศ.)
7,796,550
65.67
6,603,310
61.53
4,936,310
49.37
รวม
11,871,415
100
10,732,124
100
9,998,670
100
1.7.2 อาคารสถานที่
1) อาคารนวัตกรรมทางการศึกษา เปนอาคารสูง 6 ชั้น ประกอบดวย
ชั้น 1 เปนอาคารลานจอดรถ และหองเก็บวัสดุอุปกรณ
ชั้น 2 ประกอบดวย สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ฝายประกันคุณภาพการศึกษา
หองประชุม จํานวน 2 หอง โปรแกรมวิชาภาษาจีน โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร ฝายฝกประสบการณ
วิชาชีพครู หองสมุดและศูนยศกึ ษาการพัฒนาครู
ชั้น 3 ประกอบดวย หองประชุมคุรุรมสัก 1 หองประชุมคุรุรมสัก 2 หองพักอาจารยสาขาวิชา
วิจัยและประเมินผล หองพักอาจารยจิตวิทยา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย โปรแกรม
วิชาการศึกษาปฐมวัย โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และหองพักอาจารยสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชั้น 4 ประกอบดวย ศูนยนวัตกรรมและคอมพิวเตอร หองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร
หองปฏิบัติการทางภาษา และหองเรียน
ชั้น 5 ประกอบดวย โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป และหองเรียน
ชั้น 6 ประกอบดวย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหองเรียน
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2) อาคาร 2 (อาคารครุศาสตร หลังเกา) เปนอาคารสูง 3 ชั้น แบงเปนหองตางๆ ดังนี้
ชั้น 1 หองประชุมคุรุรมสัก 1 หองประชุมคุรุรมสัก 2 หองเรียน 2301 และหองเรียน 2308
ชั้น 2 หองเรียน 2204 หองมัลติมีเดีย หองสตูดิโอ หองเรียน 2208 และหองเรียน 2209
ชั้น 3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 2 หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 3 หองเรียน 2301 และหองเรียน 2309
3) อาคารกีฬาในรม (หลังเกา) ประกอบดวย
หองออกกําลังกาย (Fitness) หองเรียน 3 หอง สนามกีฬาในรม สนามเทนนิสสนามตะกรอ
สนามวอลเลยบอล และอาคารกีฬากลางแจง
4) อาคารกีฬาในรม (หลังใหม) ประกอบดวย
หองพักอาจารยโปรแกรมวิชาพลศึกษา หองเรียนขนาดใหญ 3 หอง หองเรียนขนาดเล็ก 2
หอง หองประชุม หองอเนกประสงค หองออกกําลังกาย (Fitness) สระวายน้าํ สนามบาสเกตบอล
สนามวอลเลยบอล สนามตะกรอ และสนามแบตมินตัน
5) โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชร
6) ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
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สวนที่ 2
สวนสําคัญ
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (สกอ.)
ตัวบงชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบงชี้
ผลลัพธ
เกณฑการประเมิน
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ผลการประเมินตนเอง
คณะครุศาสตร ไดสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ของทุก
หลักสูตรที่คณะครุศาสตรรับผิดชอบ โดยมีผลการประเมินจําแนกเปนรายหลักสูตร ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
รวม

ผลการประเมิน
2.65
3.19
3.39
3.38
3.51
3.82
3.57
3.27
3.24
3.45
3.41
3.39
3.28
3.74
47.29
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สูตรการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของหลักสูตรทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได

=
จํานวนหลักสูตรทั้งหมดทีค่ ณะรับผิดชอบ
𝟒𝟒𝟒𝟒.𝟐𝟐𝟐𝟐

=

14

=
หลักฐาน
คศ.1.1-0-1

3.38 คะแนน

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560

การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

คาเฉลี่ย 3.51
คาเฉลี่ย 3.38
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คาเฉลี่ย 3.51
คาเฉลี่ย 3.38
ผูกํากับดูแล
: ผศ.อมรา ศรีแกว
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท : 083-6265716
E-mail
: aum_raja@hotmail.com

คะแนน 3.38

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
X

เปาหมายปถัดไป
คาเฉลี่ย 3.51

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
คะแนน 3.38
X
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : อาจารยธิดารัตน ทวีทรัพย
รายงานผลการดําเนินงาน นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
โทรศัพท
: 099-2414169
E-mail
: nunenyy.p@gmail.com
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ
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ตัวบงชี้ที่ 1.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ปจจัยนําเขา
โดยการเปลีย่ นแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
เปนคะแนนระหวาง 0 - 5
คารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
เทากับรอยละ 40 ขึ้นไป

ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
(นับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอเต็มเวลา) จํานวน 77.5 คน สัดสวนคุณวุฒิปริญญาโท : ปริญญาเอก เทากับ 56.5 : 21 คน
คิดเปนรอยละ 72.3 : 27.1
โดยคํานวณตามสูตรไดดังนี้
1. คํานวณคารอยละของอาจารยคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก ตามสูตร

คะแนนที่ได

=

จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
x 100

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
=

รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

=

𝟐𝟐𝟐𝟐

77.5

x 100

27.10

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
คะแนนที่ได

หลักฐาน
คศ.1.2-0-1

=

x 5

รอยละของอาจารยประจําที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

=

𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏

=

3.39 คะแนน

40

x 5

ขอมูลอาจารยประจําคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

รอยละ 25
รอยละ 27.1
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 25
รอยละ 27.1
ผูกํากับดูแล
: รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท : 080-2656451
E-mail
:

3.39 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
/

เปาหมายปถัดไป
รอยละ 30

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
3.39 คะแนน
/
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : อาจารยธิดารัตน พรมมา
รายงานผลการดําเนินงาน นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู
โทรศัพท
: 088-2805813
E-mail
: kpru.crenic@gmail.com
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ
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ตัวบงชี้ที่ 1.3
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปจจัยนําเขา
โดยการเปลีย่ นแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
คารอยละของอาจารยประจําคณะดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป

ผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
(นับรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอเต็มเวลา) จํานวน 77.5 คน มีอาจารยประจําทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 26 คน
คิดเปนรอยละ 33.55
โดยคํานวณตามสูตรไดดังนี้
1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําที่มตี ําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร

คะแนนที่ได

=

จํานวนอาจารยประจําทีม่ ีตําแหนงทางวิชาการ
x 100

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
𝟐𝟐𝟐𝟐

=
รอยละของอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ

77.5

=

x 100

33.55

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของอาจารยประจําที่มตี ําแหนงทางวิชาการ
คะแนนที่ได

หลักฐาน
คศ.1.3-0-1

=

x 5

รอยละของอาจารยประจําที่มตี ําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

=

𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟓𝟓𝟓𝟓

=

2.80 คะแนน

60

x 5

ขอมูลอาจารยประจําคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2560
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การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

รอยละ 30
รอยละ 33.55
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 30
รอยละ 33.55
ผูกํากับดูแล
: รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท : 080-2656451
E-mail
:

2.80 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
/

เปาหมายปถัดไป
รอยละ 35

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
2.80 คะแนน
/
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : ผศ.ชลชลิตา แตงนารา
รายงานผลการดําเนินงาน นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู
โทรศัพท
: 088-2805813
E-mail
: kpru.crenic@gmail.com
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ
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ตัวบงชี้ที่ 1.4
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ผลลัพธ
ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐานกําหนดเปน
คะแนน 5
ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐาน ใหคํานวณหาคาความ
แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความ
แตกตางมาพิจารณา ดังนี้
- คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต
รอยละ 20 กําหนดเปนคะแนน 0
- คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแต
รอยละ 0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของ
หลักสูตรนั้นๆ

ผลการประเมินตนเอง
โดยคํานวณตามสูตรไดดังนี้
1. คํานวณหาคาความแตกตางระหวางเกณฑมาตรฐานและนํามาคิดเปนรอยละ ตามสูตร
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําที่เปนจริง – สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน
X 100

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน

รอยละที่ไดจากการคํานวณ

=

𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟓𝟓𝟓𝟓 − 𝟑𝟑𝟑𝟑

=

1.80

30

x 100

2. นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนน ดังนี้
2.1) คารอยละที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0 คิดเปน 5 คะแนน
2.2) คารอยละที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน 0 คะแนน
2.3) คารอยละที่มากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนน ดังนี้
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(คารอยละที่คํานวณไดจาก 2.3)
คะแนนที่ได

=

5 -

=

5−

=
หลักฐาน
คศ.1.4-0-1

4
(𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖)
4

4.55 คะแนน

ตารางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทัง้ หมด

การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

5 คะแนน
รอยละ 2.00
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

5 คะแนน
รอยละ 2.00
ผูกํากับดูแล
: รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท : 080-2656451
E-mail
:

4.55 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
X

เปาหมายปถัดไป
5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
4.55 คะแนน
X
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : อาจารยศรินญา หวาจอย
รายงานผลการดําเนินงาน นางสาวกาญจนา นาคสวาท
โทรศัพท
: 096-6638980
E-mail
: kanjana30091@gmail.com
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ

จุดออน
- เนื่องจากมีการจางผูสอนรายชั่วโมงจํานวนมาก แตไมสามารถนํามานับเปนอาจารยประจําได จึงทําใหรอยละของ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําลดลง
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ตัวบงชี้ที่ 1.5
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 1 จัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการ และการใชชีวิต
ใหแกนักศึกษาในคณะ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

ผลการดําเนินงาน

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

หลักฐาน
คศ.1.5-1-1
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาอาจารยที่
ปรึกษา
คศ.1.5-1-2
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 914/2560
เรื่อง การแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา ประจําปการศึกษา
2560
คศ.1.5-1-3
คูมือรายงานภารกิจอาจารย
ที่ปรึกษาหมูเรียน (เลมสีฟา)

คณะครุศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัย จัดอบรม
คศ.1.5-1-4
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพรอมและเขาใจ
ตัวอยางการใหคําปรึกษา
บทบาทหนาที่ของการเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้ง 10
ทาง social network
โปรแกรมวิชา เขารวมกิจกรรม โดย ผศ.ดร.อังสุรยี 
พันธแกว และ อ.มนตรี หลินภู ณ หองประชุมชั้น
2 คณะครุศาสตร วันที่ 14 มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยจัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา
2560 ที่ 914/2560
เนื่องจากคณะครุศาสตรมีนักศึกษาจํานวน
มาก จึงมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาจัดเก็บและ
บันทึกขอมูลนักศึกษาลงในคูมือรายงานภารกิจ
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มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
อาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน (เลมสีฟา )
ประกอบดวย ขอมูลดานสุขภาพ ขอมูลดานการ
เรียน ขอมูลบุคคลทีส่ ามารถติดตอได เพื่อเปน
ฐานขอมูลและสามารถนําขอมูลมาติดตามการ
ชวยเหลือนักศึกษาได
คณะครุศาสตรไดจดั ใหมีการใหคําปรึกษาทั้ง
ทางดานวิชาการและการใชชีวิตของนักศึกษาตาม
แบบฟอรมที่อยูในคูมือ ดังนี้
- จัดตารางเวลาการใหคาํ ปรึกษานักศึกษา
คณะครุศาสตรประจําปการศึกษา 2560
- นักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากอาจารย
ที่ปรึกษาผานทาง Social Network เชน เฟซบุค
ไลน เปนตน
โดยการจัดบริการใหคําปรึกษาแยกเปนหัวขอ
ดังนี้
1. ดานวิชาการ
การใหคําปรึกษาดานวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง
ของการเรียนการสอน โดยอาจารยฝายกิจการ
นักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน ไดจาก
หลายชองทาง ทั้งตามตารางเวลาใหคําปรึกษา
และจาก Social network ตางๆ เชน นักศึกษา
ปรึกษาเรื่องการวางแผนการเรียน การสอบ
มาตรฐานคอมพิวเตอร การสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) ความเขาใจในเรื่องที่เรียน
การเพิ่มถอนรายวิชา การสังเกตการณสอน การ
ฝกประสบการณวิชาชีพ และการวิจัย เปนตน
2. ดานการใชชีวิต
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวและ
สังคม เชน ปญหาครอบครัว ปญหาความสัมพันธ
ระหวางเพื่อน ปญหาความรัก ปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ ปญหาการใชชีวิต การปรับตัวใน
สถานศึกษาใหม และสถานศึกษาที่ฝก
ประสบการณ และปญหายาเสพติด เปนตน
ตัวอยาง การแกปญหาทางดานเศรษฐกิจ เชน
คณะครุศาสตร จัดสรรกองทุนกูยมื พิเศษ ใหกับ
10 โปรแกรมวิชาๆ ละ 20,000 บาท

หลักฐาน
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ขอ

 2

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
หลักฐาน
ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษาไดนัดนักศึกษาเพื่อ
ติดตามผลการใหคําปรึกษาตามวันเวลาที่ระบุลง
ในคูมือรายงานภารกิจอาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน
ในกรณีที่ปญหามีความรุนแรงเกินกวา
ความสามารถการแกไขของอาจารยที่ปรึกษาหมู
เรียนจะแกไขได ฝายกิจการนักศึกษาไดจดั หา
อาจารยที่มีความเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาโดยตรง
เพื่อรับการสงตอและแกไขปญหา ดังนี้
1. ผศ.ดร.อังสุรีย พันธแกว
2. อาจารยมนตรี หลินภู
3. อาจารยวชิระ พิมพทอง
จากที่ฝายกิจการนักศึกษาไดมอบหมายให
อาจารยที่ปรึกษาหมูเรียน ในแตละโปรแกรมวิชา
ทําการเก็บขอมูลนักศึกษาในดานวิชาการ การใช
ชีวิต การใหคําปรึกษาเกีย่ วกับเรื่องสวนตัวและ
สังคมลงในคูมือรายงานภารกิจอาจารยที่ปรึกษา
หมูเรียน พบวา อาจารยที่ปรึกษาไดทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลการใหคําปรึกษาไดอยางครบถวน
ฝายกิจการนักศึกษาไดพบปญหา ดังนี้
1. ดานวิชาการ พบวา นักศึกษาปรึกษาเรื่อง
การปรับตัวในสถานศึกษาใหม ปญหาเรื่องการ
สังเกตการสอน และการฝกประสบการณวิชาชีพ
มากที่สุด เนื่องจากนักศึกษามีการยายสถานศึกษา
จากระดับมัธยม มาอยูในระดับอุดมศึกษา และ
การฝกปฏิบัติจริงในโรงเรียน ซึ่งมีความแตกตาง
กับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
2. ดานการใชชีวิต พบวา ปญหาดาน
เศรษฐกิจและคาครองชีพสูงระหวางการศึกษาอยู
ในมหาวิทยาลัย เชน คาเชาหอพัก คาน้ํามัน และ
คาใชจายที่เกี่ยวของกับอุปกรณการเรียน เปนตน
มีการใหขอมูลของ
มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน คศ.1.5-2-1
หนวยงานที่ใหบริการ
ตอนักศึกษา เชน ทุนการศึกษา ขาวกิจกรรมตางๆ ภาพบอรดประกาศรับสมัคร
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ของคณะ และขาวสารอื่นๆ ผานทางเฟซบุคของ งาน
แหลงงานทั้งเต็มเวลาและ ฝายกิจการนักศึกษา เว็บไซตคณะครุศาสตร และ
นอกเวลาแกนักศึกษา
ปายประกาศประชาสัมพันธภายในคณะครุศาสตร
ตลอดจนมีการจัดสงขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับ
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 3

เกณฑมาตรฐาน

จัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมเพื่อการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแก
นักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
นักศึกษาไปที่ประธานโปรแกรมวิชาทั้งหมด โดย
แจงเวียนทางระบบงานสารบรรณ เพื่อขอความ
อนุเคราะหติดประกาศและประชาสัมพันธแจงให
นักศึกษาไดรบั ทราบ
มีการจัดทําปายประกาศประชาสัมพันธ รับ
สมัครงาน ใหผูประกอบการ/หนวยงานสามารถติด
ประกาศรับสมัครงานได หรือสงขอมูลผานทาง
คณะฯ เพื่อประกาศทางปายประชาสัมพันธ หรือ
ทาง Social Network ได
มีการประชาสัมพันธการรับสมัครงานผานสื่อ
ออนไลนหรือโปรแกรมวิชา โดย Social Network
(เฟซบุค , ไลน) ของโปรแกรมวิชาเปนสื่อกลางใน
การประชาสัมพันธรับสมัครงาน
จากการดําเนินงานดานการใหขอมูลของ
หนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา
พบวา นักศึกษารับรูเกี่ยวกับขาวประชาสัมพันธ
จากทางคณะมากขึ้น ตามแหลงขอมูลที่คณะได
จัดทํา เชน ปายประชาสัมพันธคณะครุศาสตร
เฟซบุคและไลนของฝายกิจการนักศึกษา เปนตน
แตจํานวนแหลงงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลายัง
มีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา
ดังนั้น ในปการศึกษา 2561 จึงมีการวางแผน
จัดหาเว็บไซตรับสมัครงาน และอบรมการทํา
Resume เพื่อสมัครงานออนไลน และ
ประชาสัมพันธใหผูประกอบการภายนอก เพื่อเปน
การเปดโอกาสใหนักศึกษา และผูป ระกอบการได
พบปะเขาถึงกันมากขึ้น
มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการ และวิชาชีพแกนักศึกษา ตามคุณลักษณะ
บัณฑิตของคณะครุศาสตรที่สาํ คัญ ดังนี้
1. กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการแกนักศึกษา ไดแก อบรมวิชาผูกํากับ
ลูกเสือ ขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C) จัดขึ้นใน
ระหวางวันที่ 5-7 มกราคม 2561, 12-14
มกราคม 2561, 19-21 มกราคม 2561, 2-4

หลักฐาน
คศ.1.5-2-2
ภาพขาวประชาสัมพันธ
สมัครงานผานสื่อออนไลน
คศ.1.5-2-3
ตัวอยาง Facebook รับ
สมัครงานของโปรแกรมวิชา

คศ.1.5-3-1
สรุปผลการดําเนินงาน
โครงการฝกอบรมวิชาผู
กํากับลูกเสือสามัญรุนใหญ
ขั้นความรูเบื้องตน
(S.S .B.T.C.)
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 4

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
กุมภาพันธ 2561 ณ คายรามจิตติ มหาวิทยาลัย
ราชถัฏกําแพงเพชร
2. กิจกรรมพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก
นักศึกษา ไดแก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
หัวขอ “การพัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา” จัดขึ้นใน
วันที่ 3,4,7 มีนาคม 2561 ณ หองคอมพิวเตอร 1
ชั้น 4 อาคาร
3. กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ขอขมาลาครู และ
ฝกอบรมการเขียน Resume ออนไลน ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่ 5 จัดขึ้นในวันที่
30 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
4. โครงการวัดความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) สําหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จัด
ขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมรมสัก
1 คณะครุศาสตร
5. โครงการติวสอบแขงขันเพือ่ บรรจุและ
แตงตั้งบุคคลเขารับราชการครู ประจําปการศึกษา
2560 สําหรับศิษยเกา และนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร โดย ดร.วีระ คําอาจ และทีมงาน จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 12- 20 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม
ทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
6. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครู นักศึกษาชั้นที่ 5 จัดขึ้นใน
วันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม
รัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ประเมินคุณภาพของการจัด
มีการจัดทําแบบประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ กิจกรรมและการจัดบริการ ในประเด็นตางๆ ดังนี้
ในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํา
1. การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ
5

หลักฐาน
คศ.1.5-3-2
สรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหัวขอ “การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาปจจุบันและศิษย
เกา”
คศ.1.5-3-3
สรุปกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
และพิธีสงมอบศิษยนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
ปการศึกษา 2560
คศ.1.5-3-4
สรุปโครงการวัดความรู
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC)
สําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร
คศ.1.5-3-5
สรุปโครงการติวสอบแขงขัน
เพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการครู ตําแหนง
ครูผูชวย ประจําป 2560
คศ.1.5-3-6
รายงานการดําเนินกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษากอนออก
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
คศ.1.5-4-1
เลมการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิต
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ผลการดําเนินงาน
2. การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแกนักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา
จากกิจกรรมดังกลาว มีผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการบริการ ดังนี้
1. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยเทากับ 4.12
2. การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนแกนักศึกษา (การจัดหางาน และศึกษา
ตอ) พบวา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก คาเฉลีย่ เทากับ 4.18
เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน พบวา ดานที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานการนําไปใช ซึ่งมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.31
ดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ดาน
ความรูความเขาใจ ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98
3. ดานการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา พบวา
- โครงการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ ขั้นความรู
เบื้องตน (B.T.C) ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลีย่ เทากับ 4.66
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา” ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
4.18
- โครงการการปจฉิมนิเทศ ขอขมาลาครู และ
ฝกอบรมการเขียน Resume ออนไลน ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่ 5 ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
4.36

หลักฐาน
คศ.1.5-4-2
สรุปโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการในหัวขอ “การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาปจจุบันและศิษย
เกา”
คศ.1.5-4-3
สรุปโครงการวัดความรู
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC)
สําหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร
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 5

เกณฑมาตรฐาน

นําผลการประเมินจากขอ
4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ใหบริการและการใหขอมูล
เพื่อสงใหผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเปนไปตามความ
คาดหวังของนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
- โครงการวัดความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) สําหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลีย่
เทากับ 4.10
- โครงการติวสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการครู ประจําปการศึกษา 2560
สําหรับศิษยเกา และนักศึกษาคณะครุศาสตร
แบงเปนรายวิชา ดังนี้
ดานวิชาภาษาไทย ในภาพมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08
ดานวิชาความรอบรู ในภาพมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก คาเฉลีย่ เทากับ 4.32
ดานวิชาการศึกษา ในภาพมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.32
ดานวิชาความสามารถดานตัวเลข ในภาพมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
3.90
ดานวิชาภาษาอังกฤษ/TOEIC/Mock Test ใน
ภาพมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.25
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.00
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการ ดังนี้
1. ดานการจัดบริการใหคาํ ปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา จากการ
ประเมินดานที่มีคาเฉลีย่ ดานที่นอยที่สุด คือ การ
บริการสายดวน หรือหองสําหรับใหบริการ
คําปรึกษาแกนักศึกษา ซึ่งทางคณะไดมีการ
ปรับปรุงโดยไดมีการดําเนินการจัดหาหองให
คําปรึกษาซึ่งเปนหองจิตวิทยา ชั้น 3
คณะครุศาสตร
2. การจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนแกนักศึกษา (การจัดหางาน และศึกษา

หลักฐาน

คศ.1.5-5-1
ภาพหองใหคําปรึกษา
คศ.1.5-5-2
เลมการจัดบริการให
คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชีวิต
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ผลการดําเนินงาน
ตอ) จากการประเมินดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สดุ คือ
ไดรับบริการขอมูลเกีย่ วกับทุนการศึกษา และ
กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา ขาวสารดานแหลง
ทุนการศึกษาตอในระดับที่สูงกวาปจจุบัน ซึ่งทาง
คณะไดมีการปรับปรุงโดยไดมีการดําเนินการ สง
อาจารยฝายกิจการฝายกิจการนักศึกษาไปรวม
เปนคณะกรรมการในการติดตามกองทุนกูยืมเงิน
เพื่อการศึกษา (กยศ.) และทุนการศึกษาอื่น ๆ
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา)
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาการแกนักศึกษา ไดแก อบรมวิชาผูกํากับ
ลูกเสือ ขั้นความรูเบื้องตน (B.T.C) จากการ
ประเมินโครงการมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง คือ
(1) หองน้ําที่คายลูกเสือมืด ไฟไมสวาง การ
ปรับปรุง มีการปรับปรุงโดยการเพิม่ แสงไฟและ
ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหองน้ําใหดูเปนระเบียบมาก
ขึ้น
(2) พื้นที่ใชนอนไมเรียบ ทําใหนอนลําบาก
การปรับปรุง ทางคณะไดมีการปรับปรุงโดยการ
ปรับพื้นที่บริเวณที่นอนใหเรียบขึ้น
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา” จากการประเมิน
โครงการมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง คือ ระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรมนานเกินไป การปรับปรุง ทาง
คณะไดมีการปรับปรุงโดยการปรับเวลาใหการ
ดําเนินกิจกรรมกระชับขึ้น แตยังคงกิจกรรมเดิม
เอาไว
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศ ขอขมาลาครู และ
ฝกอบรมการเขียน Resume ออนไลน ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่ 5 จากการ
ประเมินโครงการมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง คือ
การแจงกําหนดการไมชดั เจน การปรับปรุง ทาง
คณะไดมีการปรับปรุงโดยการแจกเอกสาร
กําหนดการใหแกผูเขารวมกิจกรรม

หลักฐาน
คศ.1.5-5-3
การประชาสัมพันธผาน
Social Network เพิ่มเติม
เชน facebook ฝายทุน
คณะครุศาสตร
คศ.1.5-5-4
ผลการปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ
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ผลการดําเนินงาน
- โครงการวัดความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) สําหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร จาก
การประเมินโครงการมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง
คือ
(1) อยากใหระยะเวลาในการอบรมเพิ่มขึ้น
การปรับปรุง ทางคณะไดมีการปรับปรุงโดยการ
ปรับเพิ่มขยายเวลาการอบรมเพิ่มมากขึ้น
(2) อยากใหประชาสัมพันใหนกั ศึกษาป 4 เขา
รวมกิจกรรมดวย การปรับปรุง ทางคณะไดมีการ
ปรับปรุงโดยการประชาสัมพันธใหนักศึกษาป 4
ไดทราบถึงการอบรมและเปดโอกาสใหนักศึกษาป
4 เขารวมกิจกรรมดวย
- โครงการติวสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการครู ประจําปการศึกษา 2560
สําหรับศิษยเกา และนักศึกษาคณะครุศาสตร
จากการประเมินโครงการมีขอเสนอแนะให
ปรับปรุง คือ
(1) โตะสําหรับเขียนหนังสือมีจํานวนไม
เพียงพอ การปรับปรุง คณะไดวางแผนการ
ปรับปรุงโดยการจัดหาสถานที่ที่ใชในการอบรม ที่
มีความพรอม ทั้งดานโสตทัศนูปกรณ โตะสําหรับ
เขียนหนังสือ ฯลฯ เพื่อใหเพียงพอตอจํานวน
นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
(2) ควรจัดใหมีเวลาพักเบรก อยางนอยวันละ
2 ครั้ง การปรับปรุง คณะไดวางแผนการปรับปรุง
โดยการจัดชวงเวลาเบรคระหวางการอบรม แต
ตองกําหนดระยะเวลาของการพักใหกระชับ และ
ไมกระทบตอเวลาที่ใชในการอบรมของวิทยากร
(3) อยากใหเพิ่มวันในการอบรมมากขึ้น การ
ปรับปรุง คณะไดมีการวางแผนการปรับปรุงโดย
อาจจะมีการปรับปรุงตารางการอบรมใหม บาง
รายวิชาอาจตองกระชับเวลา เพื่อนําไปเพิ่มใหกับ
รายวิชาที่มีความยาก และตองอาศัยระยะเวลใน
การใหความรูแกนักศึกษา

หลักฐาน
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มี

ขอ

 6

เกณฑมาตรฐาน

ใหขอมูลและความรูทเี่ ปน
ประโยชนในการประกอบ
อาชีพแกศิษยเกา

ผลการดําเนินงาน
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ไมมีขอเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
คณะครุศาสตรรวมกับมหาวิทยาลัย มีการ
จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษย
เกาอยางตอเนื่อง และมีการจัดทําระบบฐานขอมูล
ศิษยเกา นอกจากนั้น ในสวนของศิษยเกาที่ทํางาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ไดมีการ
ประชาสัมพันธแจงใหศิษยเกาในรุน ไดทราบขอมูล
ขาวสารตางๆ ของทางคณะผานทางเว็บไซตของ
คณะครุศาสตรและสื่อออนไลน
1. Facebook คณะครุศาสตร
https://www.facebook.com/edukpru/
2. เว็บไซตคณะครุศาสตร
https://edu.kpru.ac.th/
3. เว็บไซตมหาวิทยาลัย
www.kpru.ac.th
4. เว็บไซตกองพัฒนานักศึกษา
http://std.kpru.ac.th/th/
ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2562 คณะครุศาสตรได
จัดทําแผนเพื่อจัดทําโครงการพัฒนาหองศิษยเกา
เพื่อรวบรวมผลงานและรางวัลของศิษยเกา
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมโดยศูนยศึกษา
การพัฒนาครู คณะครุศาสตร โดยจัดกิจกรรม
ความรูที่เปนประโยชนในการประกอบอาชีพแก
ศิษยเกา ดังนี้
1. โครงการการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นระหวางวันที่ 29 – 30
กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมคุรุรมสัก 1
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
พัฒนาปญญาภายในโดยจิตศึกษา การสรางชุมชน
แหงการเรียนรู และการพัฒนาปญญาภายนอก
CCR จัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 และวันที่
23 มีนาคม 2561

หลักฐาน

คศ.1.5-6-1
ประชาสัมพันธสมัครงาน
ผานสื่อออนไลน
คศ.1.5-6-2
รูปหองศิษยเกาเพื่อรวบรวม
ผลงานและรางวัลของศิษย
เกา
คศ.1.5-6-3
สรุปรายงานการดําเนิน
โครงการการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21
คศ.1.5-6-4
สรุปรายงานดําเนินงาน
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา
ปญญาภายในโดยจิตศึกษา
การสรางชุมชนแหงการ
เรียนรู และการพัฒนา
ปญญาภายนอก CCR
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ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
3. โครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทย
ฐานะขึ้น จัดขึ้นระหวางวันที่ 24 - 27 เมษายน
2561

หลักฐาน

การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ขอ
6 ขอ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย
6 ขอ
ผูกํากับดูแล
เกณฑมาตรฐาน

โทรศัพท
E-mail

ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
: รศ.ธงชัย ชอพฤกษา

: 081-7832636
:

5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
/

เปาหมายปถัดไป
6 ขอ

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
5 คะแนน
/
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : อาจารยศรวัส ศิริ
รายงานผลการดําเนินงาน อาจารยทวิโรฒ ศรีแกว
อาจารยมนตรี หลินภู
อาจารยวชิระ พิมพทอง
อาจารยลัดดาวัลย แกวใส
อาจารยนุชจรีย สีแกว
นายพรหมธร พูลสุข
โทรศัพท
: 080-5051979
E-mail
: yosiri007@gmail.com
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ

จุดแข็ง
- มีอาจารยที่สําเร็จการศึกษาดานจิตวิทยาโดยตรง คอยใหคําปรึกษานักศึกษา
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- จัดกิจกรรมอบรมอาจารยที่ปรึกษา และรวมแลกเปลี่ยนปญหาของนักศึกษาในแตละป โดยรับฟงคําแนะนําจาก
อาจารยทางจิตวิทยา
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ตัวบงชี้ที่ 1.6
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะโดยใหนักศึกษามี
สวนรวมในการจัดทําแผน
และการจัดกิจกรรม

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร แตงตั้งคณะกรรมการฝาย
กิจการนักศึกษา เพื่อทําหนาที่ในการควบคุม
ดูแล ประสานงานและดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมนักศึกษา ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
โดยเชิญคณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา
ประกอบดวย ฝายบริหาร ตัวแทนอาจารยประจํา
โปรแกรมวิชา และตัวแทนนักศึกษาประจํา
โปรแกรมวิชา จํานวน 10 โปรแกรมวิชา ซึ่งมี
รายชื่อดังตอไปนี้
คณะกรรมการ
1. ผศ.ธงชัย ชื่อพฤกษา
2. ผศ.ดร.อังสุรีย พันธแกว
3. ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
4. ผศ.ชลชลิตา แตงนารา
5. ผศ.ชูวิทย ไชยเบา
6. อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
7. อาจารยศรวัส ศิริ
8. ดร.ขวัญชัย ขัวนา
9. อาจารยสุพล เพชรบัว
10. อาจารยจิรพงค พวงมาลัย
11. อาจารยอรทัย บุญเที่ยง
12. อาจารยเมธี มธุรส
13. อาจารยนันทิวัน อินหาดกรวด
14. อาจารยรุงนภา บุญยิ้ม
15. อาจารยเลเกีย เขียวดี
16. อาจารยมนตรี หลินภู
17. อาจารยวชิระ พิมพทอง

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

หลักฐาน
คศ.1.6-1-1
คําสั่งแตงตั้งฝายกิจการ
นักศึกษา ประจําปการศึกษา
2560
คศ.1.6-1-2
แผนปฏิบัตริ าชการ
ฝายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ 2560
คศ.1.6-1-3
รายงานการประชุมฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

40 | ห น า

 รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2560 : คณะครุ ศ าสตร
มี

ขอ

 2

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
18. นายพรหมธร พูลสุข
ตัวแทนนักศึกษา
1. นายวุฒินันท ทาววงษ
2. นางสาวสุรี มโนทัย
3. นางสาวอัจฉรา เหลืองวิเศษชัย
4. นายยุทธนา ดีแสง
5. นางสาวญาณิศา เลิศไกร
6. นางสาวศศิธร พิมคนิช
7. นางสาวปานตะวัน รางแดง
8. นางสาวพรรณธิดา ตราชู
9. นางสาวนพาพร รุงสวาง
10. นายสุรวุธ วาจูอิน
11. นายจิรวัฒน ตาอายเทือก
12. นายชัยมงคล ชื่นออน
13. นายทวนทอง ภูครองภา
14. นางสาวณิชาภทัร ฉลาดธัญกิจ
15. นางสาวธิดาพร จันทรแยม
16. นายผดุงเกียรติ โพธิ์แจง
17. นางสาวเวรุณี มาหลา
18. นางสาวบุษยมาส แกวคามี
19. นางสาวนภัสวรรณ นิ่มสาร
20. นางสาวรักชเนตร ไชยหงษ
ในแผนการจัดกิจกรรม
จากแผนปฏิบัติราชการฝายกิจการนักศึกษา
พัฒนานักศึกษา ใหดําเนิน และศิลปวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2560
กิจกรรมทีส่ งเสริม
คณะฯ ไดจดั กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามแผน
คุณลักษณะบัณฑิตตาม
ที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
มาตรฐานผลการเรียนรูต าม คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ครอบคลุมทุกดาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ประกอบดวย
แหงชาติ 5 ประการ ให
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย
- กิจกรรมไหวครูประจําป ประกอบดวย พิธี
ครบถวน ประกอบดวย
(1) คุณธรรมจริยธรรม
การไหวครูเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาแสดงออกซึ่ง
(2) ความรู
ความออนนอมถอมตนอันเปนคุณลักษณะของ
(3) ทักษะทางปญญา
นักศึกษาที่ดี จัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ
(4) ทักษะความสัมพันธ
หองประชุมราชพฤกษ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
ระหวางบุคคลและความ
- กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
รับผิดชอบ
ประกอบดวย กิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม

หลักฐาน

คศ.1.6-2-1
กิจกรรมไหวครูคณะ
ครุศาสตร ประจําป 2560
คศ.1.6-2-2
กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรม
คศ.1.6-2-3
กิจกรรมครุอาสา 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ
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ขอ

เกณฑมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
(5) ทักษะการคิดวิเคราะห และคุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อใหนักศึกษา
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตไดอยาง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกตอง จัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ
วัดพระบรมธาตุนครชุม จ.กําแพงเพชร
- กิจกรรมครุอาสา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ประกอบดวย การพัฒนาทองถิ่นชุมชน
นครชุมและการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจํา
ทองถิ่นที่ตลาดยอนยุคนครชุม จัดขึ้นระหวางวันที่
21 - 23 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนบานฟองใต
ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ
2. ดานความรู ประกอบดวย
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 จัดขึ้นในวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม
2560 ณ หองประชุมคุรรุ มสัก 1 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู จัดขึ้นในวันที่ 7 - 8
พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําพงเพชร
3. ดานทักษะทางปญญา ประกอบดวย
- กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ มีกิจกรรมประกวด
แขงขันเพื่อฝกฝนและแลกเปลี่ยนทักษะวิชาการ
วิชาชีพ จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สวนทะเลแกว
จังหวัดพิษณุโลก
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ประกอบดวย
- กิจกรรมกีฬาระหวางคณะ เปนกิจกรรม
สงเสริมใหนักศึกษามีความสมัครสมานสามัคคี
ระหวางคณะเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและมีสุขภาพที่
ดี จัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศและขอขมาลาครู จัดขึ้น
ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมทีปงกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หลักฐาน
คศ.1.6-2-4
กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21
คศ.1.6-2-5
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู
คศ.1.6-2-6
กิจกรรมประกวดแขงขัน
ทักษะวิชาการ วิชาชีพ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ
คศ.1.6-2-7
กิจกรรมกีฬาระหวางคณะ
คศ.1.6-2-8
กิจกรรมปจฉิมนิเทศและขอ
ขมาลาครู
คศ.1.6-2-9
กิจกรรมเลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา
คศ.1.6-2-10
กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะ
วิชาชีพในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักศึกษาปจจุบันและ
ศิษยเกา
คศ.1.6-2-11
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การนําแนวคิด CCR ลงสู
บริบทการจัดการเรียนการ
สอน
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จัดกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพ
แกนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
- กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา เปน
กิจกรรมที่นักศึกษาไดเรียนรูและฝกตนเอง
เกี่ยวกับการใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
หนาที่ตามระบบประชาธิปไตย มีประสบการณใน
การเปนผูนาํ และผูตามในระบอบประชาธิปไตยที่
ถูกตอง รวมทํางานเปนหมูคณะ โดยยอมรับความ
คิดเห็นของคนอื่น จัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2561
ณ ลานนพเกลา ชั้น 2 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบดวย
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู จัดขึ้นในวันที่ 7 - 8
พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําพงเพชร
- กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาปจจุบันและศิษย
เกา เปนกิจกรรมที่สงเสริมทักษะดานสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะทางปญญา คิด
วิเคราะหของนักศึกษา ตามแบบในศตวรรษที่ 21
เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรู ทั้ง
ทางวิชาการและทางอาชีพ จัดขึ้นในวันที่ 3 – 4
และ 7 มีนาคม 2561 ณ หองคอมพิวเตอร 1
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
6. ดานการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การนําแนวคิด
CCR ลงสูบริบทการจัดการเรียนการสอน สู
นักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพครู ป
การศึกษา 2561 จัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2561
ณ หองประชุมครุรมสัก 1 คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะครุศาสตร รวมกับกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดกิจกรรมให
ความรูที่สงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบวนการ

หลักฐาน

คศ.1.6-3-1
สรุปรายงานกิจกรรมสงเสริม
สนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
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ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มี
การประเมินผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมและนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานครั้งตอไป

ผลการดําเนินงาน
แลกเปลีย่ นเรียนรู (QA.KM) และฝกทักษะการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยใช
กระบวนการ PDCA โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 23 –
24 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมสุพรรณิการ กอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การเขียนโครงการ วัตถุประสงค
และตัวชี้วัด เพื่อการจัดกิจกรรมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.ขวัญดาว แจมแจง
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนวิทยากรใน
การใหความรูค รั้งนี้
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการสงเสริมสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย โดยกระบวนการ ผศ.ดร.ขวัญดาว
แจมแจง
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ใน
การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
(QA.KM) ผศ.ดร.ขวัญดาว แจมแจง
ภายหลังการอบรมกิจกรรมใหความรูและ
ทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษาแลว
นักศึกษาไดนํากระบวนการ PDCA ไปใชโดย
นักศึกษาเปนผูเขียนโครงการ ดําเนินงานตามแผน
ไดทําการประเมินโครงการและปรับปรุงการ
ดําเนินโครงการดวยตนเอง เชน โครงการอบรม
เตรียมความพรอมผูนํานักศึกษา โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา เปนตน
คณะครุศาสตร มีการประเมินผลความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม/โครงการ และมี
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ครั้งตอไป โดยการประชุมรวมกันของคณาจารย
และนักศึกษา หลังจบการดําเนินกิจกรรม เพื่อนํา
ผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม
ในป 2561 ดังนี้
กิจกรรม ปฐมนิเทศรับนองใหมและครุอาสา
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค

หลักฐาน
มหาวิทยาลัยโดย
กระบวนการจัดการความรู
QA.KM ใหนักศึกษา

คศ.1.6-4-1
สรุปผลการจัดกิจกรรม/
โครงการ คณะครุศาสตร
คศ.1.6-4-2
ผลการปรับปรุงจากการ
ประเมินผลความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของกิจกรรม
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ผลการดําเนินงาน
1. นักศึกษาใหความรวมมือเขารวมกิจกรรม
ปฐมนิเทศและอบรมทักทักษะการใชชีวิต
2. นักศึกษามีคุณลักษณะที่ดมี ีความออนนอม
เสียสละ ซื่อสัตย อดทน อุทิศตนใหกับงาน รอบรู
วิชาการ เชียวชาญวิชาชีพ
3. นักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการใชชีวิตที่ดี
และเหมาะสม
ขอเสนอแนะ ควรลดระยะเวลาการจัดกิจกรรมให
นอยลง
วิธีการปรับปรุง เรียงลําดับกิจกรรมที่มี
ความสําคัญ โดยลดเวลากิจกรรมที่มีความสําคัญ
นอยและคงเวลาเดิมของกิจกรรมที่มีความสําคัญ
มาก
กิจกรรม ประกวดแขงขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ และจัดกิจกรรมครุอาสา 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค
1. เพื่อไดแสดงออกซึ่งผลงานทางวิชาการ
2. เพื่อไดเห็นคุณคาและความสําคัญของ
วิชาการวิชาชีพครู
3. เพื่อฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นและ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชนใหชุมชน
ขอเสนอแนะ
- การประชาสัมพันธไมทั่วถึง
- สถานที่ในการจัดกิจกรรมไมคอยเหมาะสม
วิธีการปรับปรุง เพิ่มชองทางในการประชาสัมพันธ
และเลือกสถานที่จดั กิจกรรรมที่มสี ิ่งอํานวยความ
สะดวก และกวางขวางมากขึ้น
กิจกรรม กีฬาระหวางคณะ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค
1. นักศึกษามีความสมัครสมานสามัคคี
ระหวางคณะเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
2. นักศึกษามีสุขภาพที่ดี
ขอเสนอแนะ การประสานงานของแตละฝาย มี
ระดับความคิดเห็นต่ําทีส่ ุด

หลักฐาน
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ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
วิธีการปรับปรุง ประชุมเพื่อติดตามความกาวหนา
และการประสานงานของฝายตางๆอยางตอเนื่อง
กิจกรรม เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค
1. นักศึกษาไดเรียนรูและฝกตนเองเกี่ยวกับ
การใชสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและหนาทีต่ าม
ระบบประชาธิปไตย
2. นักศึกษามีประสบการณในการเปนผูนาํ
และผูตามในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตอง
3. นักศึกษาไดรูจักและมีประสบการณในการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะ โดยยอมรับความ
คิดเห็นของทุกคน
ขอเสนอแนะ
- สถานที่ควรกวางขวางกวานี้
- ควรประชาสัมพันธสถานที่ใหชัดเจน
วิธีการปรับปรุง จัดกิจกรรม ณ ลานนพเกา และ
ประชาสัมพันธใหชัดเจนมากขึ้น
กิจกรรม ปจฉิมนิเทศและขอขมาลาครู
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค
1. นักศึกษาไดแสดงออกถึงความออนนอม
ถอมตน
2. นักศึกษามีความพรอมในการกาวเขาสูโ ลก
แหงการทํางานในอนาคต
3. นักศึกษาเกิดขวัญและกําลังใจที่ดี
ขอเสนอแนะ การแจงกําหนดการไมชัดเจน
วิธีการปรับปรุง แจกเอกสารกําหนดการใหแก
ผูเขารวมกิจกรรม
มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของแผนพัฒนานักศึกษาดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 จํานวนนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลจากการแขงขันทักษะความเปนเลิศ
ระดับชาติหรือนานาชาติ เขารวมกิจกรรมการ
แขงขันทักษะวิชาชีพครูและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาในเครือขาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
เปาหมาย 8 คน

หลักฐาน

คศ.1.6-5-1
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ ฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2560
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน มีนักศึกษาไดรบั รางวัลจากการ
แขงขันทักษะดานวิชาการ/วิชาชีพ จํานวน 18 คน
ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย โดยรายละเอียดกิจกรรม
และนักศึกษาที่ไดรับรางวัล ประกอบดวย
- กิจกรรมประกวดแขงขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดขึ้นใน
วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก มีนักศึกษาที่ไดรับ
รางวัลดังตอไปนี้
1) นางสาวพันทิพา ศรีสวัสดิ์ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับ
รองเพลงลูกทุง
2) นายรัชตะ แซวาง โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 การประกวดขับรองเพลงสาก
3) นายวิทยา กาวงษ โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดเขียนเรียงความ
4) นายสุรวุธ วาจูอิน โปรแกรมวิชาภาษาไทย
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด
อานทํานองเสนาะ (โคลงสี่สภุ าพ)
5) นายสุรศักดิ์ อุดมสุข โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันการ
ตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท) ประเภทเดี่ยว
6) นางสาวสุกานดา ยางศรี
นางสาวศศินันท พันภู โปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแขงขันการตอสมการคณิตศาสตร (เอแม็ท)
ประเภททีม
7) นางสาวณัฐธิดา ยศปญญา
นางสาวพิสุทธิลักษณ พงโอสถ
นางสาวรุงวดี เชื้อจีน โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
8) นายอัมรินทร จันทรา
นางสาวฉัตรธิดา เสือจู

หลักฐาน
คศ.1.6-5-2
รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
(รอบ 9 เดือน 1 ตุลาคม
2559 – 30 มิถุนายน 2560)
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
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ผลการดําเนินงาน
นางสาวอมรรัตน อนุศาสตร โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การ
ประกวดเลานิทาน (ประเภททีม)
9) นายพงษพัฒน กองทอง
นายศักดิ์สิทธิ ทิหวาย
นายกิตติศักดิ์ เงินทอง โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
การแขงขันสื่อการเรียนการสอนไอซีทีสําหรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
10) นางสาวรัตนาภรณ ปนทา
นางสาวปางรีรัตน แซมา โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษาไดรับรางวัลชนะเลิศ แขงขันตอบ
ปญหากลุม สาระการเรียนรูส ังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
11) นางสาววริศรา ศรีสุวรรณ โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน ไดรับรางวัลชนะเลิศแขงขันคัดลายมือ
ภาษาจีน
วัตถุประสงคขอที่ 2 จํานวนกิจกรรม/
โครงการทีส่ อดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา (TQF)
เปาหมาย 6 ดาน
ผลการดําเนินงาน จัดกิจกรรมครบทั้ง 6 ดาน
ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย โดยรายละเอียดกิจกรรม
ทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย
1) ดานคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวย
- กิจกรรมปฐมนิเทศและรับนองใหม
- จัดกิจกรรมครุอาสา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ
2) ดานความรู ประกอบดวย
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทําวิจัยใน
ชั้นเรียน”
3) ดานทักษะทางปญญา
- กิจกรรมประกวด/แขงขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพครู
4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ประกอบดวย
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ผลการดําเนินงาน
- กิจกรรมกีฬาระหวางคณะ
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศและขอขมาลาครู
- กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
- กิจกรรมสานสัมพันธนองพี่คณะครุศาสตร
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย
- กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมกอนสอบวัด
มาตรฐานคอมพิวเตอร
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถิติเพื่อการ
วิจัยในชั้นเรียน”
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “พัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษสําหรับครู”
6) ดานการจัดการเรียนรู ประกอบดวย
- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การเขียน
แผนการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา”
วัตถุประสงคขอที่ 3 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่พัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21
เปาหมาย 3 กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน 6 กิจกรรม
ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย โดยกิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรม
ประกอบดวย
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ
“คุณธรรม จรรยาบรรณครู และการดําเนินชีวิต”
2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3) กิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษา “การ
สงเสริมทักษะการคิดคํานวณ”
4) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อ
สนเทศมัลติมเี ดีย”
5) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป
การศึกษา 2560
6) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะ
การใชภาษาอังกฤษสําหรับครู
วัตถุประสงคขอที่ 4 ระดับความสําเร็จในการ
สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
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ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย 1 ระบบ
ผลการดําเนินงาน 1 ระบบ
ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย โดยระบบ ประกอบดวย
1) มีแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2) มีการกําหนดผูร ับผิดชอบโดยตรง
3) มีกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมและและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ
4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาดานความ
ตระหนัก เห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดีตอการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) มีการจัดสรรงบประมาณสูห ลักสูตร
6) มีการประเมินผลลัพธ หรือผลกระทบของ
แผนงานโครงงาน/กิจกรรม
7) มีการนําผลการประเมิน ของแผนงานโครงงาน/
กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป
วัตถุประสงคขอที่ 5 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการจัดบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและการใชชีวิต
เปาหมาย รอยละ 3.90
ผลการดําเนินงาน รอยละ 4.12
ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย โดยคิดคาเฉลี่ยจาก
กิจกรรมพัฒนาหองใหคําปรึกษา, กิจกรรมการให
คําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษา
และกิจกรรมพัฒนาอาจารยที่ปรึกษา
วัตถุประสงคขอที่ 6 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการจัดบริการขอมูลทีเ่ ปนประโยชนที่
เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดขี องนักศึกษา
เปาหมาย รอยละ 3.90
ผลการดําเนินงาน รอยละ 4.18
ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย โดยคิดคาเฉลี่ยจาก
กิจกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา การใหขอมูล
แหลงทุนการศึกษาตอ แหลงขอมูลการฝก
ประสบการณวิชาชีพ และกิจกรรมการแนะแนว
อาชีพ การจัดหางานระหวางเรียน
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ผลการดําเนินงาน
วัตถุประสงคขอที่ 7 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อ
การทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
เปาหมาย รอยละ 3.90
ผลการดําเนินงาน ดังนี้
- โครงการอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ ขั้นความรู
เบื้องตน (B.T.C) ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด คาเฉลีย่ เทากับ 4.66
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การ
พัฒนาทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา” ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
4.18
- โครงการการปจฉิมนิเทศ ขอขมาลาครู และ
ฝกอบรมการเขียน Resume ออนไลน ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ชั้นปที่ 5 ในภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
4.36
- โครงการวัดความรูความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (TOEIC) สําหรับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลีย่
เทากับ 4.10
- โครงการติวสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้ง
บุคคลเขารับราชการครู ประจําปการศึกษา 2560
สําหรับศิษยเกา และนักศึกษาคณะ ครุศาสตร
แบงเปนรายวิชาดังนี้
ดานวิชาภาษาไทย ในภาพมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.08
ดานวิชาความรอบรู ในภาพมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก คาเฉลีย่ เทากับ 4.32
ดานวิชาการศึกษา ในภาพมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.32
ดานวิชาความสามารถดานตัวเลข ในภาพมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
3.90
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นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา

ผลการดําเนินงาน
ดานวิชาภาษาอังกฤษ/TOEIC/Mock Test ใน
ภาพมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.25
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครู ในภาพรวมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.00
ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย โดยคิดคาเฉลี่ยจาก
โครงการ/กิจกรรมขางตน
วัตถุประสงคขอที่ 8 จํานวนระบบฐานขอมูล
ของศิษยเกา
เปาหมาย 1 ระบบ
ผลการดําเนินงาน 1 ระบบ
ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย โดยจัดโครงการจัดทํา
ฐานขอมูลของศิษยเกาและโครงการพัฒนาหอง
ศิษยเกาเพื่อรวบรวมผลงานและรางวัลของศิษย
เกา
วัตถุประสงคขอที่ 9 จํานวนระบบฐานขอมูล
ของศิษยเกา
เปาหมาย 1 โครงการ/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน 1 โครงการ/กิจกรรม
ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย โดยจัดโครงการศึกษาดู
งานดานศิษยเกา
คณะครุศาสตร พิจารณาทบทวนแผนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
แผน จากการประชุมฝายกิจการนักศึกษา เพื่อนํา
ผลการประเมินและขอเสนอแนะทีไ่ ดไปปรับปรุง
กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ 2562 จากการประชุมฯ
พบวา
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อสงเสริมนักศึกษาให
ไดรับรางวัลจากการแขงขันทักษะความเปนเลิศ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
- แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
2561 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของแผน

หลักฐาน

คศ.1.6-6-1
รายงานการประชุมฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
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มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
- คณะกรรมการใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2562
คือ เพิ่มกิจกรรมเขารวมการนําเสนองานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมทีส่ อดคลอง
กับคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)
- แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
2561 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของแผน
- คณะกรรมการใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2561
ดังนี้ เพิ่มกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ดาน คือ กิจกรรม
สานสัมพันธนองพี่คณะครุศาสตรและกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับครู” รวมไปถึงขอสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม ในสวนของการพัฒนาทักษะ
ดานการแขงขันใหแกนักศึกษา
วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อจัดกิจกรรมที่พัฒนา
ทักษะดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
2561 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและ
วัตถุประสงคของแผน
- คณะกรรมการใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
แผนปฏิบัตริ าชการ ประจําปงบประมาณ 2562
คือ จัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะที่จําเปนในศตวรรษ
ที่ 21 ใหครอบคลุมทุกกลุมสาขาวิชา

หลักฐาน
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การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ขอ
6 ขอ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ
6 ขอ
ผูกํากับดูแล
: รศ.ธงชัย ชอพฤกษา
เกณฑมาตรฐาน

โทรศัพท
E-mail

: 081-7832636
: Thong_1403@hotmail.com

5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
/

เปาหมายปถัดไป
6 ขอ

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
5 คะแนน
/
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
รายงานผลการดําเนินงาน อาจารยธัชนิติ วีระศิริวัฒน
อาจารยรุงนภา บุญยิม้
อาจารยอรทัย บุญเที่ยง
อาจารยจริ พงค พวงมาลัย
นายพรหมธร พูลสุข
โทรศัพท
: 090-6196935
E-mail
: elgio007@hotmail.com
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ
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องคประกอบที่ 2
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

การวิจัย
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยทีส่ ามารถ
นําไปใชประโยชนในการ
บริหารงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

 2

สนับสนุนพันธกิจดานการ
วิจัยหรืองานสรางสรรคใน
ประเด็นตอไปนี้
- หองปฏิบัติการหรือหอง
ปฏิบัติงานสรางสรรค หรือ
หนวยวิจัย หรือศูนย
เครื่องมือ หรือศูนยให
คําปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย
ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS) ดานงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ขอมูลโครงการวิจัยที่ไดรับทุนทั้งโครงการวิจัยแบบ
กลุมและแบบเดี่ยว
2. มีการรวบรวมขอมูลดานงานวิจยั ของ
อาจารยและนักวิจัย นําเขาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS) ดานงานวิจัย
3. คณะฯ ใชขอมูลระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS) ดานงานวิจัย เพื่อใช
ในการวางแผน ติดตาม สงเสริม สนับสนุนและพัฒนา
งานวิจัย

มีการสนับสนุนตอพันธกิจดานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค ดังนี้
1. คลินิกวิจัย สําหรับใหคําปรึกษาคําปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค
2. หองสมุด เพื่อคนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค ซึ่งมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกโดยจัดไวใหบริการ ไดแก วารสารการวิจัย
งานวิจัย และคอมพิวเตอรเพื่อใชในการสืบคน
ขอมูล
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ (MIS) เพื่อเปนฐานขอมูลดานการวิจัย โดยมี

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

หลักฐาน
คศ.2.1-1-1
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS)
ดานงานวิจัย
คศ.2.1-1-2
ขอมูลดานงานวิจัยของ
อาจารย
และนักวิจัยของ
คณะครุศาสตร
คศ.2.1-1-3
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 2/2560
คศ.2.1-2-1
ภาพถายหองคลินิกวิจัย
คศ.2.1-2-2
ภาพถายหองสมุด และ
วารสารวิจัยหรืองานวิจัย
คศ.2.1-2-3
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (MIS)
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มี

ขอ

 3

เกณฑมาตรฐาน
- หองสมุดหรือแหลง
คนควาขอมูลสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสรางสรรค
- สิ่งอํานวยความสะดวก
หรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสรางสรรค เชน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบรักษาความปลอดภัย
ในหองปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่
สงเสริมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค เชน การจัด
ประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรางสรรค การจัด
ใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะ
หรือศาสตราจารยรับเชิญ
(visiting professor)
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปน
ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

 4

จัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ

 5

มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารยและนักวิจัย มีการ

ผลการดําเนินงาน
การรักษาความปลอดภัยของขอมูลโดยจัดทํา
รหัสผาน กอนเขาใชฐานขอมูล
4. คณะครุศาสตร รวมกับมหาวิทยาลัย
ดําเนินการจัดงาน ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
4 โดยจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และคณะครุ
ศาสตร ไดจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1” โดยจัดขึ้น
ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หองประชุมครุรมสัก
2 คณะครุศาสตร

หลักฐาน
คศ.2.1-2-4
รายชื่อคณะกรรมการ
สนับสนุนการดําเนินงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ครั้งที่ 4

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณบํารุงการศึกษา
จากงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย จํานวน
670,000 บาท และไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
งบประมาณภายนอก จํานวน 1,106,579 บาท
รวมทั้งสื้น 1,776,579 บาท
คณะครุศาสตร โดยฝายวิจัย มีการจัดทํา
โครงการบริหารจัดการงานวิจยั กิจรรม สนับสนุน
การเผยแพรผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพในวารสาร ซึ่งมีนโยบายจัดใหรางวัล
ตอบแทนคณาจารยที่มผี ลการตีพมิ พหรือเผยแพร
ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ดังนี้
- ระดับชาติ จํานวน 3,000 บาท
- ระดับภูมิภาคอาเซียน จํานวน 5,000 บาท
- ระดับนานาชาติ จํานวน 10,000 บาท
คณะครุศาสตร โดยฝายวิจัย จัดทําโครงการ
บริหารจัดการงานวิจัย กิจรรม ดังนี้

คศ.2.1-3-1
สรุปทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
งบประมาณภายในและ
งบประมาณภายนอกของ
คณะครุศาสตร

คศ.2.1-2-5
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการประชุม
วิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1”

คศ.2.1-4-1
โครงการบริหารจัดการงาน
ฝายวิจัย กิจกรรม
“สนับสนุนการเผยแพร
ผลงานวิจัยในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพใน
วารสาร”
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มี

ขอ

 6

เกณฑมาตรฐาน
สรางขวัญและกําลังใจ
ตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยที่มผี ลงานวิจยั
หรืองานสรางสรรคดีเดน

ผลการดําเนินงาน
- โครงการการจัดการความรู จากงานวิชาการ
สูการวิจัย เพื่อใหคณาจารยในคณะครุศาสตรได
แลกเปลีย่ นเรียนรูเกีย่ วกับการพัฒนาการเรียนการ
สอน และการพัฒนางานวิจัย จัดการองคความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะครุ
ศาสตรและพัฒนาการวิจัยของคณะครุศาสตร
สนับสนุนทุนวิจัยดานการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย
- โครงการครูดีมีผลงานวิจัย มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริม ยกยอง และเชิดชูเกียรติคณาจารยที่มี
ผลงานวิจัย โดยประชุมเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัย
โดยจัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และโดยมี
การมอบเกียรติบตั รและรางวัลสําหรับเปนขวัญ
และกําลังใจ
มีระบบและกลไกเพื่อชวยใน
คณะครุศาสตร มีระบบและกลไกการคุมครอง
การคุมครองสิทธิ์ของ
สิทธิ์โดยรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยหรือสรางสรรคที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดทําระบบและ
นําไปใชประโยชนและ
กลไกเพื่อคุมครองสิทธิ์ ของงานวิจัยหรืองาน
ดําเนินการตามระบบที่
สรางสรรค ดังนี้
1. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
กําหนด
งานวิจัย โดยมีหนาที่รวบรวมงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคเพื่อคุมครองสิทธิ์
2. มีขั้นตอนในการดําเนินงานดานการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรค
3. คณะครุศาสตรไดรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ จํานวน 4 ผลงาน ไดแก
- พันธุขาวและอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
ในการผลิตขาวกลองงอก เพื่อการบริโภค
โดย ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ
- การพัฒนาแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร
โดยรศ.ดร.สมชัย วงษนายะ
- รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะ
ครูปฐมวัยที่ดีของครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

หลักฐาน
คศ.2.1-5-1
แผนงานปฏิบัติงาน/
โครงการการจัดการความรู
จากงานวิชาการสูการวิจัย
คศ.2.1-5-2
ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร เรื่อง
การใหรางวัลตอบแทน
คณาจารยที่สามารถตีพิมพ
หรือเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

คศ.2.1-6-1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการงานวิจัย
คศ.2.1-6-2
ประกาศ เรื่อง ระบบและ
กลไกเพื่อชวยในการ
คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย
และงานสรางสรรค
คศ.2.1-6-3
หนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง พันธุ
ขาวและอายุการเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสมในการผลิตขาว
กลองงอก เพื่อการบริโภค
คศ.2.1-6-4
หนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง การ
พัฒนาแผนกลยุทธการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
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มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
โดย รศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ
- การวิเคราะหแนวโนมความยาวนาน
แสงแดดระหวางป 1958 และ 2012 สําหรับ
จังหวัดนครสวรรค
โดย อาจารยศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล

หลักฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร
คศ.2.1-6-5
หนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง รูปแบบ
กิจกรรมการพัฒนา
คุณลักษณะครูปฐมวัยทีด่ ี
ของครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
คศ.2.1-6-6
หนังสือรับรองการแจงขอมูล
ลิขสิทธิ์ ผลงานเรื่อง การ
วิเคราะหแนวโนมความ
ยาวนานแสงแดดระหวางป
1958 และ 2012 สําหรับ
จังหวัดนครสวรรค
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การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ขอ
6 ขอ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย
6 ขอ
ผูกํากับดูแล
เกณฑมาตรฐาน

โทรศัพท
E-mail

ผลการดําเนินงาน
6 ขอ
: รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช

: 081-1413667
: yupadee.kpru@gmail.com

5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
/

เปาหมายปถัดไป
6 ขอ

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
5 คะแนน
/
ผูจัดเก็บรวบรวม
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ
ขอมูล/
อาจารยศภุ รดา สุขประเสริฐ
รายงานผลการ
อาจารยรตั ติกาล โสภัคคศรีกุล
ดําเนินงาน
อาจารยภมู ิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
อาจารยโกมินทร บุญชู
นายอานนท ปลื้มเนตร
โทรศัพท
: 055-706555 ตอ 2000
E-mail
: anon_phemnet@hotmail.com
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ

จุดแข็ง
- คณะฯ มีการสนับสนุนทั้งเวลา งบประมาณ และคลินิกวิจยั เพื่อสนับสนุนคณาจารยในการพัฒนางานวิจัยหรือ
นวัตกรรม
แนวทางเสริมจุดแข็ง
- ควรสนับสนุนดานเวลาในการวิจยั และจัดกิจกรรมเพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
- การสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการวิจยั ที่สงเสริมคุณลักษณะที่สําคัญของบัณฑิตครุศาสตร โดย
มีการวัดผลอยางเปนรูปธรรม และเปนอัตลักษณของคณะครุศาสตร
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางกระบวนการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตครุศาสตร สราง
เครื่องมือวัดและประเมินผล แลวนํามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา

59 | ห น า

 รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2560 : คณะครุ ศ าสตร
ตัวบงชี้ที่ 2.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ปจจัยนําเขา
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5

ผลการประเมินตนเอง
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดรับทุนอุดหนุนงานวิจัย จํานวน 1,776,579 บาท จาก
งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยและงบประมาณบํารุงการศึกษา โดยเปนทุนสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณภายใน
จํานวน 670,000 บาท และงบประมาณภายนอก จํานวน 1,106,579 บาท
โดยคํานวณตามสูตร ไดดังนี้
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัย
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสรางสรรค =

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั

=

𝟏𝟏,𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕,𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓

=

24,171.14 บาท

73.50

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได

=

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯที่กาํ หนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร =

𝟐𝟐𝟐𝟐,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏

=

4.83 คะแนน

หลักฐาน
คศ.2.2-0-1

25,000

x 5

สรุปทุนอุดหนุนการวิจัยคณะครุศาสตร
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การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
25,000 บาท/คน

24,171.14 บาท

4.83 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
X

เปาหมายปถัดไป
กลุมสาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
25,000 บาท/คน

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
25,000 บาท/คน

24,171.14 บาท

4.83 คะแนน

ผูกํากับดูแล
: รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท : 081-1413667
E-mail
: yupadee.kpru@gmail.com

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
X

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ
รายงานผลการดําเนินงาน นายอานนท ปลื้มเนตร
โทรศัพท
: 055-706555 ตอ 2000
E-mail
: anon_phemnet@hotmail.com

จุดที่ควรพัฒนา
- การไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจากหนวยงานภายนอก
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
- สนับสนุนใหมีการทําวิจัยเชิงบูรณาการ โดยมีอาจารยที่มีประสบการณในการทําวิจัยเปนหัวหนาหรือเปนที่ปรึกษา
เพื่อสนับสนุนและใหกําลังใจ
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ตัวบงชี้ที่ 2.3
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ผลลัพธ
โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัยเปนคะแนนระหวาง 0 - 5

ผลการประเมินตนเอง
โดยคํานวณตามสูตร ไดดังนี้
1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
=

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยั ทั้งหมด

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการ

=

𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒

=

27.62

77.5

X 100

x 100

2. แปลงจํานวนเงินที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5

สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หลักฐาน
คศ.2.3-0-1

=

𝟐𝟐𝟐𝟐.𝟔𝟔𝟔𝟔

=

6.91

=

5 คะแนน

20

x 5

สรุปผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
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การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

รอยละ 20
รอยละ 27.61
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

รอยละ 20
รอยละ 27.61
ผูกํากับดูแล
: รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท : 081-1413667
E-mail
: yupadee.kpru@gmail.com

5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
/

เปาหมายปถัดไป
รอยละ 25

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
5 คะแนน
/
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : อาจารยศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล
รายงานผลการดําเนินงาน นายอานนท ปลื้มเนตร
โทรศัพท
: 055-706555 ตอ 2000
E-mail
: anon_phemnet@hotmail.com
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ
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องคประกอบที่ 3
ตัวบงชี้ที่ 3.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

การบริการวิชาการ
การบริการวิชาการแกสังคม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 1 จัดทําแผนการบริการ
วิชาการประจําปที่
สอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและกําหนดตัว
บงชี้วัดความสําเร็จในระดับ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการแกสังคมและเสนอ
กรรมการประจําคณะ เพื่อ
พิจารณา

 2

โครงการบริการวิชาการแก
สังคมตามแผน มีการจัดทํา
แผนการใชประโยชนจาก
การบริการวิชาการเพื่อให
เกิดผลตอการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร มีแผนการบริการวิชาการแก
สังคม โดยกําหนดกลุมเปาหมาย และงบประมาณ
ในการบริการวิชาการ ซึ่งใหทุกโปรแกรมวิชามี
สวนรวมในการใหบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาให
ชุมชนเขมแข็งอยางนอย 1 ชุมชน/โรงเรียน ใน
กลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยฯ ไดแก โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
กําแพงเพชร, ตาก, พิจิตร โดยผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่
2/2560 และทําการสํารวจความตองการรับ
บริการวิชาการและวิชาชีพของกลุมเปาหมาย
จากนั้นใหโปรแกรมวิชาดําเนินงานพัฒนาชุมชน
เปาหมายนั้น ตามแผนการบริการวิชาการที่
กําหนดไว

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

หลักฐาน
คศ.3.1-1-1
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 2/2560
คศ.3.1-1-2
สรุปผลการสํารวจความ
ตองการรับบริการวิชาการ
และวิชาชีพ

คศ.3.1-1-3
แผนการบริการวิชาการแก
สังคม คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
คณะครุศาสตรรวมกับโปรแกรมวิชา จัดทํา
คศ.3.1-2-1
แผนบริการวิชาการ และแผนการใชประโยชน
แผนการใชประโยชนจาก
โดยมีการตอยอดการดําเนินงานและบูรณาการกับ การบริการวิชาการ ประจําป
การเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ เกิดผลตอการ งบประมาณ พ.ศ. 2561
พัฒนานักศึกษาและเกิดประโยชนกับโรงเรียนที่
ไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้
คศ.3.1-2-2
- โครงการการพัฒนาศักยภาพผูเรียนระดับ
สรุปโครงการบริการวิชาการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพัฒนารูปแบบราย แกสังคม คณะครุศาสตร
โรงเรียน เขตพื้นที่ จ.กําแพงเพชร) และโครงการ
มหาวิทยาลัยพี่เลีย้ งใหสถานศึกษาในทองถิ่น
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มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
(กิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน เขตพื้นที่ จ.
ตาก) ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1. กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรโดยใชคายวิทยาศาสตร จัดขึ้นในวันที่
21 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนบานวังโปง
พัฒนา
2. กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรโดยใชคายวิทยาศาสตร จัดขึ้นในวันที่
23 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนทุงนอยพัฒนา
3. กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรโดยใชคายวิทยาศาสตร จัดขึ้นในวันที่
15 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนบานมอนหิน
เหล็กไฟ
4. กิจกรรมการพัฒนาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตรโดยใชคายวิทยาศาสตร จัดขึ้นในวันที่
16 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบานแมกุ
นอย
5. กิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมการ
คิดทางคณิตศาสตร (การแกปญ
 หาทาง
คณิตศาสตร) จัดขึ้นระหวางวันที่ 1 – 6
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนบานหนองไผ
6. กิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมการ
คิดทางคณิตศาสตร จัดขึ้นระหวางวันที่ 1 – 23
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ
7. กิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมการ
คิดทางคณิตศาสตร จัดขึ้นระหวางวันที่ 16 – 21
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนบานแมกุเหนือ
8. กิจกรรมคายคณิตศาสตรเพื่อสงเสริมการ
คิดทางคณิตศาสตร จัดขึ้นระหวางวันที่ 16 – 25
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนทานผูหญิงวิไล
อมาตยกุล (บานเปงเคลิ่ง)
9. การยกระดับความรูภาษาไทยดวยกิจกรรม
Active Learning จัดขึ้นระหวางวันที่ 23 - 24
กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนบานหวยไมแปน
10. กิจกรรมการยกระดับความรูภาษาไทย
ดวยกิจกรรม Active Learning จัดขึ้นระหวาง

หลักฐาน
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ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนบาน
หนองโมก
11. กิจกรรมการยกระดับความรูภาษาไทย
ดวยกิจกรรม Active Learning จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 30 - 31 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบาน
หนองบัวราษฎษบํารุง
12. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีน
โดยใชสื่อประสมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา
จัดขึ้นระหวางวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ 2561 ณ
โรงเรียนบานแมตาวแพะ
13. กิจกรรมเกมภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการ
ฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 21 – 23 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบานน้ํา
ดิบ
14. กิจกรรมเกมภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการ
ฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ จัดขึ้นระหวาง
วันที่ 21 – 23 มกราคม 2561 ณ โรงเรียน
แมปะเหนือ
15. กิจกรรมเกมภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการ
ฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ จัดขึ้นในวันที่
6 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนบานนาปาแดง
16. กิจกรรมเกมภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการ
ฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ จัดขึ้นในวันที่
7 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียนวังหัวแหวนพัฒนา
17. กิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและ
ความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0
จัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียน
บานพิบูลวิทยาคาร
18. กิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและ
ความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0
จัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียน
บานคลองปลาสรอย
19. กิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและ
ความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0
จัดขึ้นในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียน
บานปาไรเหนือ

หลักฐาน
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ขอ

 3

 4

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
20. กิจกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันและ
ความเขมแข็งของเด็กในสังคมยุคไทยแลนด 4.0
จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงเรียน
บานทีกะเปอ
21. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จัดขึ้นระหวางวันที่
17 - 20 ตุลาคม 2560 ณ หองประชุมคณะ
ครุศาสตร
22. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อน
วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ จัดขึ้นระหวางวันที่
24 - 27 เมษายน 2561 ณ หองประชุมคณะ
ครุศาสตร
โครงการบริการวิชาการแก
คณะครุศาสตร มีการดําเนินงานโครงการ
สังคมในขอ 1 อยางนอย
บริการวิชาการ จํานวน 22 โครงการ ในเขตพื้นที่
ตองมีโครงการที่บริการแบบ รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ไดแก โรงเรียนในเขต
ใหเปลา
พื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร, ตาก และพิจิตร ซึ่ง
กําหนดใหเปนโครงการที่บริการแบบใหเปลา
ประเมินความสําเร็จตามตัว
คณะครุศาสตร มีการประเมินความสําเร็จตาม
บงชี้ของแผนและโครงการ ตัวบงชี้ของแผนและโครงการ และมีการติดตาม
บริการวิชาการแกสังคมใน การนําไปใชประโยชนของโรงเรียนที่ไดรับการ
ขอ 1 และนําเสนอ
พัฒนา โดยนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการ
กรรมการประจําคณะ เพื่อ บริหารคณะ เพื่อพิจารณาและเปนแนวทางในการ
พิจารณา
การพัฒนาการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ

หลักฐาน

คศ.3.1-3-1
สรุปโครงการบริการ
วิชาการแกสังคม
คณะครุศาสตร
คศ.3.1-4-1
สรุปผลการประเมิน
ความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ
แผนและโครงการบริการ
วิชาการ
คศ.3.1-4-2
รายงานผลการติดตามและ
การนําไปใชประโยชน

 5

นําผลการประเมินตามขอ 4
คณะครุศาสตร มีการประเมินความสําเร็จ
มาปรับปรุงหรือพัฒนาการ ตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ และมีการ
ใหบริการวิชาการสังคม
ติดตามการนําไปใชประโยชนของโรงเรียนที่ไดรับ

คศ.3.1-4-3
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 1/2561
คศ.3.1-5-1
แผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของการ
67 | ห น า

 รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2560 : คณะครุ ศ าสตร
มี

ขอ

 6

เกณฑมาตรฐาน

คณะมีสวนรวมในการ
บริการวิชาการแกสังคมใน
ระดับสถาบัน

ผลการดําเนินงาน
การพัฒนา โดยนํามาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามขอเสนอแนะของการประเมินผลการนําไปใช
ประโยชน ประจําปงบประมาณ 2562
คณะครุศาสตร มีสวนรวมในการบริการ
วิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน โดยสํานักบริการ
วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนด
แผนงานปรับระบบการบูรณาการบริการวิชาการ
กับพันธกิจอื่นมหาวิทยาลัยและการนําองคความรู
ดานการบริการวิชาการไปใชประโยชน และ
เสริมสรางชุมชนตนแบบใหมีความเขมแข็งพึ่งพา
ตนเองได ในโครงการบริการวิชาการ 1 โปรแกรม
วิชา 1 บริการวิชาการ

หลักฐาน
ประเมินผลการนําไปใช
ประโยชน ประจําป
งบประมาณ 2562
คศ.3.1-6-1
แผนปฏิบัตริ าชการ สํานัก
บริการวิชาการแกสังคมและ
จัดหารายได
คศ.3.1-6-2
สรุปโครงการบริการวิชาการ
แกสังคม คณะครุศาสตร

การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ขอ
6 ขอ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ
6 ขอ
ผูกํากับดูแล
: รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช
เกณฑมาตรฐาน

โทรศัพท
E-mail

: 081–1413667
: yupadee.kpru@gmail.com

5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
/

เปาหมายปถัดไป
6 ขอ

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
5 คะแนน
/
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : อาจารยยุทธนา พันธมี
รายงานผลการดําเนินงาน ผศ.อนุสิษฐ พันธกล่ํา
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผศ.ชูวิทย ไชยเบา
อาจารยเฉลิม ทองจอน
อาจารยวิวัฒน ทวีทรัพย
นายอานนท ปลื้มเนตร
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ
โทรศัพท
: 055-706555 ตอ 2000
E-mail
: anon_phemnet@hotmail.com
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ
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องคประกอบที่ 4
ตัวบงชี้ที่ 4.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 1 กําหนดผูร ับผิดชอบในการ
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

 2

จัดทําแผนดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
กําหนดตัวบงชี้วัด
ความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ไดตามแผน

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร โดยผูบริหาร คณาจารยแตละ
โปรแกรมวิชา เจาหนาที่ฝา ยกิจการนักศึกษา และ
นักศึกษา ไดมีการประชุมทบทวนและกําหนด
หนาที่ความรับผิดชอบในงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อวางแผนและจัดทําแผน
กลยุทธฝายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ในการประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2560
การแตงตั้งคณาจารย เจาหนาที่ ในการทํา
หนาที่รับผิดชอบและควบคุมงานดานกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มีคําสั่งแตงตั้ง
คณาจารยและเจาหนาที่ฝายกิจการนักศึกษา
พรอมทั้งระบุขอบเขตงานความรับผิดชอบของแต
ละบุคคล ทั้งนี้รวมถึงความผูรับผิดชอบแตละ
องคประกอบในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของคณะครุศาสตร

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 - 7 ขอ

หลักฐาน
คศ.4.1-1-1
รายงานการประชุมฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
คศ.4.1-1-2
คําสั่งแตงตั้งฝายกิจการ
นักศึกษาประจําปการศึกษา
2560

คศ.4.1-1-3
คําสั่งกําหนดผูรับผิดชอบแต
ละองคประกอบในการ
จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)
ของคณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ คศ.4.1-2-1
และวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให แผนกลยุทธฝายกิจการ
นักศึกษา มีคุณลักษณะครูที่ดี สืบสานวัฒนธรรม นักศึกษาแลศิลปวัฒนธรรม
ไทย นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมดานการทํานุ
คณะครุศาสตร 5 ป
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และฝายกิจการ
นักศึกษา ไดกําหนดตัวบงชี้วัด ความสําเร็จตาม
คศ.4.1-2-2
วัตถุประสงคของแผน โดยมีกระบวนการ ดังนี้
แผนปฏิบัตริ าชการดาน
1) มีการจัดทําแผนกลยุทธฝา ยกิจการนักศึกษา กิจการนักศึกษาและ
และศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร 5 ป และ
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มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการโครงการทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ดานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา 2560
2) ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว ในการ
ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2560
3) มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค วัตถุประสงค ตัวชี้วัด ดังนี้
พันธกิจที่ 2 อนุรักษ ทํานุบํารุงและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเครือขาย
ทางวิชาการ
เปาประสงคที่ 2 สงเสริมใหบคุ ลากรและ
นักศึกษาเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ความสําเร็จดานศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริม
และสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายขอที่ 1 มีแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เปาหมายขอที่ 2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
โดยตรง
เปาหมายขอที่ 3 มีกิจกรรมหรือโครงการที่
สงเสริมและและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
เปาหมายขอที่ 4 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาดานความตระหนัก เห็นคุณคา และมีเจต
คติที่ดีตอการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายขอที่ 5 มีการจัดสรรงบประมาณสู
หลักสูตร
เปาหมายขอที่ 6 มีการประเมินผลลัพธของ
แผนงานโครงการ/กิจกรรม
เปาหมายขอที่ 7 มีการนําผลการประเมิน
ของแผนงานโครงงาน/กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งตอไป

หลักฐาน
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป
2560
คศ.4.1-2-3
รายงานการประชุมฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1
วันที่ 9 มิถุนายน 2560
คศ.4.1-2-4
แผนปฏิบัตริ าชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
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มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 3 กํากับติดตามใหมีการ
ดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร มีกลไกและระบบ กํากับ
ติดตามการดําเนินการตามแผนงานดานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงคของแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ความสําเร็จดานศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการกํากับ
ติดตามการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามขั้นตอน ดังนี้

หลักฐาน
คศ.4.1-3-1
รายงานการติดตามผลและ
การประเมินผลปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2561
คศ.4.1-3-2
คําสั่งแตงตั้งคณาจารยฝาย
กิจการนักศึกษาประจําป
การศึกษา 2560
คศ.4.1-3-3
ระบบกํากับติดตาม
ดําเนินงานตามแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

2. การดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ/
กิจกรรม ในป 2560 ไดดําเนินการตรงตาม
แผนงานที่กําหนดไวตามไตรมาสที่ระบุไวในทุก
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งในการประชุมฝายกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 6 วันที่ 11
พฤษภาคม 2561 พบวา ป 2560 มี 4 โครงการที่
คณะไดดาํ เนินการ ดังนี้
1) กิจกรรมไหวครูประจําป จัดขึ้นในวันที่ 6
กรกฎาคม 2560 ณ หองประชุมราชพฤกษ
หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
2) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม จัด
ขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระบรม
ธาตุนครชุม
3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน จัดขึ้นในวันที่ 18

คศ.4.1-3-4
รายงานการประชุมฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
คศ.4.1-3-5
รายงานกิจกรรมไหวครู
ประจําป 2560
คศ.4.1-3-6
รายงานกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

71 | ห น า

 รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2560 : คณะครุ ศ าสตร
มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
พฤศจิกายน 2560 ณ ลานหนาหอประชุมทีปงกร
รัศมีโชติ
4) กิจกรรมประกวดแขงขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จัดขึ้นใน
วันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงคราม สวนทะเลแกว จังหวัดพิษณุโลก
5) กิจกรรมบริการวิชาการดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
3. การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการฝายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ รอบ 3 เดือน
และรอบ 6 เดือน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หลักฐาน
คศ.4.1-3-7
รายงานกิจกรรมแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
คศ.4.1-3-8
รายงานกิจกรรมประกวด
แขงขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ
คศ.4.1-3-9
รายงานกิจกรรมบริการ
วิชาการดานศิลปะและ
วัฒนธรรม โครงการ
คศ.4.1-3-10
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการฝายกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ รอบ 3
เดือน และรอบ 6 เดือน
พ.ศ. 2561
คศ.4.1-3-11
รายงานการประชุมฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
คศ.4.1-3-11
รายงานการประชุมฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
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มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 4 ประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้ที่วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร ประเมินความสําเร็จของแผน
ตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
แผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตาม
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค ดังนี้
คือ
พันธกิจที่ 2 อนุรักษ ทํานุบํารุงและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาเครือขาย
ทางวิชาการ
เปาประสงคที่ 2 สงเสริมใหบคุ ลากรและ
นักศึกษาเห็นความสําคัญของการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
วัตถุประสงคที่ 1 เพื่อสงเสริมและสนับสนุน
ความสําเร็จดานศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จในการสงเสริม
และสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายขอที่ 1 มีแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน คณะครุศาสตรจัดทําแผน
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและกําหนดตัว
บงชี้วัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน ดังนี้
มีการจัดทําแผนกลยุทธฝายกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม คณะครุศาสตร 5 ป และ
แผนปฏิบัติการโครงการทั้งในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ดานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ประจําปการศึกษา 2560 และดําเนินการตามแผน
ที่กําหนด ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย
เปาหมายขอที่ 2 มีการกําหนดผูรับผิดชอบ
โดยตรง
ผลการดําเนินงาน คณะครุศาสตรมีการ
แตงตั้งคณาจารย เจาหนาที่ในการทําหนาที่
รับผิดชอบและควบคุมงานดานกิจการนักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม โดยการมอบหมายงานและ
คําสั่งแตงตั้งคณาจารยและเจาหนาที่ฝายกิจการ

หลักฐาน
คศ.4.1-4-1
แผนกลยุทธฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร 5 ป
คศ.4.1-4-2
แผนปฏิบัตริ าชการดาน
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป
งบประมาณ 2560
คศ.4.1-4-3
คําสั่งแตงตั้งคณาจารยฝาย
กิจการนักศึกษาประจําป
การศึกษา 2560
คศ.4.1-4-4
รายงานกิจกรรมไหวครู
ประจําป 2560
คศ.4.1-4-5
รายงานกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
คศ.4.1-4-6
รายงานกิจกรรมแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
คศ.4.1-4-7
รายงานกิจกรรมประกวด
แขงขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ
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ผลการดําเนินงาน
นักศึกษา พรอมทั้งระบุขอบเขตงานความ
รับผิดชอบของแตละบุคคล ซึง่ บรรลุตาม
เปาหมาย
เปาหมายขอที่ 3 มีกิจกรรมหรือโครงการที่
สงเสริมและและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
ผลการดําเนินงาน คณะครุศาสตรมีการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม ในป
2560 ไดดําเนินการตรงตามแผนงานที่กําหนดไว
ตามไตรมาสที่ระบุไวในทุกโครงการ/กิจกรรม มี 4
กิจกรรม ที่คณะไดดาํ เนินการ ดังนี้
1) กิจกรรมไหวครูประจําป วันที่ 6 กรกฎาคม
2560 ณ หองประชุมราชพฤกษ หอประชุมทีปงกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 23
กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม
3) กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
และเรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 18 พ.ย. 2560
ณ ลานหนาหอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
4) กิจกรรมประกวดแขงขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ วันที่ 3
มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม สวนทะเลแกว จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งบรรลุตามเปาหมายครบจํานวน 4
กิจกรรม
เปาหมายขอที่ 4 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาดานความตระหนัก เห็นคุณคา และมีเจต
คติที่ดีตอการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดําเนินงาน คณะครุศาสตรมีการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาดาน
ความตระหนัก เห็นคุณคา และมีเจตคติที่ดตี อการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการประเมิน
หลังจากการจัดกิจกรรมทุกโครงการ/กิจกรรม โดย
มีคาเฉลีย่ 3.51 ขึ้นไป ซึ่งบรรลุตามเปาหมาย
เปาหมายขอที่ 5 มีการจัดสรรงบประมาณสู
หลักสูตร

หลักฐาน
คศ.4.1-4-8
แผนงานปฏิบัติงาน/
โครงการประจําป
งบประมาณ 2560
คศ.4.1-4-9
รายงานการประชุมฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน คณะครุศาสตรไดมีการ
จัดสรรงบประมาณ เพื่อใหดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรม ที่สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยใหแตละหลักสูตรดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม ใหสอดคลองกับคุณลักษณะ
บัณฑิตคณะครุศาสตร ซึ่งบรรลุเปาหมาย โดย
โปรแกรมวิชาไดจดั กิจกรรมครบถวนและมีการ
สรุปผลการจัดกิจกรรม
เปาหมายขอที่ 6 มีการประเมินผลลัพธของ
แผนงานโครงการ/กิจกรรม
ผลการดําเนินงาน คณะครุศาสตรไดมีการ
ประเมินผลลัพธของแผนงานโครงการ/กิจกรรม
พบวา การจัดโครงการประสบความสําเร็จตามแผน
และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการกําหนดไว
เกิดคุมคา นักศึกษามีความรูความเขาใจในการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสามารถนําความรูที่
ไดจากกิจกรรมไปประยุกตใชโดยมีผลการประเมิน
อยูในระดับมาก และมีประเด็นที่ควรปรับปรุง
เพิ่มเติม จากการประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 11
พฤษภาคม 2561 พบวา
1) ควรมีการกําหนดชี้แจงรายละเอียดของ
กิจกรรมและแนวทางการจัดกิจกรรมใหประสบ
ความสําเร็จและสอดคลองกับการจัดกิจกรรม
รองรับ Education 4.0
2) ควรมีการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่เนนการบูรณาการ กับการเรียน
การสอนโดยควรสงเสริมใหโปรแกรมวิชาอยางนอย
1 รายวิชาตอ 1 กิจกรรม
3) ควรใหนักศึกษาไดมโี อกาสออกแบบ เสนอ
กิจกรรมตามความตองการของนักศึกษา ที่
สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตครุศาสตร
เปาหมายขอที่ 7 การนําผลการประเมิน ของ
แผนงานโครงงาน/กิจกรรม ไปปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งตอไป
ผลการดําเนินงาน คณะครุศาสตรมีกลไก นํา
ผลการประเมิน ของแผนงานโครงงาน/กิจกรรม ไป

หลักฐาน
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นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งตอไป โดยการนํา
ขอบกพรองของการจัดกิจกรรม ไปปรับปรุง หรือ
เพิ่มเติม กิจกรรมในปตอไป ซึ่งบรรลุตาม
เปาหมาย
คณะครุศาสตร โดยคณาจารย เจาหนาที่ฝาย
กิจการนักศึกษา และนักศึกษารวมประชุมหารือ
เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี
การประเมินวาเปนไปตามแผน กิจกรรม
วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนดหรือไม
มีกี่โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงคกี่โครงการ การ
กําหนดเปาหมายเพิม่ จากเดิม 5 ขอ เปน 7 ขอ ใน
ปการศึกษา 2560 นี้ และมีการกําหนด
ผูรับผิดชอบในแตละโครงการ ในการประชุมฝาย
กิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 วันที่
11 พฤษภาคม 2560 มีการนําผลจากการประเมิน
ในปที่ผานมาในทุกโครงการ ดวย
กระบวนการพัฒนา ในทุกโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
Plan การประชุมกอนดําเนินการ เพื่อ
วางแผนและแบงฝายหนาที่และความรับผิดชอบใน
การดําเนินงาน
Do การดําเนินการติดตอ ประสานงานดาน
ตางๆ เชน บุคลากร วัสดุอุปกรณ และสถานที่ใน
การดําเนินการตามโครงการ
Check การสรุปกิจกรรมและการเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
Action การนําผลการดําเนินงาน โครงการ
มาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
มีการปรับแก ในตัวชี้วัดที่ 1 เปาหมายขอที่ 5
มีการจัดสรรงบประมาณสูหลักสูตร โดยปรับเปน มี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานดาน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม
สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกันใน
ระดับคณะ
และผลจากการประเมินจากกิจกรรมของ
นักศึกษา พบวา

หลักฐาน

คศ.4.1-5-1
รายงานการประชุมฝาย
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
คศ.4.1-5-2
แผนกลยุทธฝายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม
คณะครุศาสตร 5 ป
คศ.4.1-5-3
แผนปฏิบัตริ าชการดาน
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป
การศึกษา 2559
คศ.4.1-5-4
รายงานกิจกรรมไหวครู
ประจําป 2560
คศ.4.1-5-5
รายงานกิจกรรมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
คศ.4.1-5-6
รายงานกิจกรรมแลกเปลีย่ น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
เรียนรูวัฒนธรรมอาเซียน
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ผลการดําเนินงาน
ในการสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูและเขาใจ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นักศึกษามีขอเสนอแนะและขอปรับปรุง ดังนี้
1. ระบบลงทะเบียนยังคอนขางลาชา การ
สแกนกิจกรรมตองใชเวลานาน ปรับปรุงโดย ให
นักศึกษาสงบัตรประจําตัวนักศึกษาและให
เจาหนาที่สแกนในภายหลังจากการจัดกิจกรรม
2. กิจกรรมกลางแจงถาจัดในชวงฤดูฝน ควร
จัดในอาคารที่รม ปรับปรุงโดย การวางแผนการ
ทํางานเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม และมีการเตรียม
แผนสํารองในกรณีฝนตก
3. ควรเพิ่มกิจกรรมใหนักศึกษาไดมโี อกาส
คิดกิจกรรมเองตามความสนใจ ปรับปรุงโดย ให
นักศึกษาคิดกิจกรรมชุมนุม ตามความสนใจของ
นักศึกษา
4. ตองการใหอาจารยประจําโปรแกรมวิชา
เขารวมกิจกรรมที่นักศึกษาจัดเพื่อเปนขวัญกําลังใจ
ปรับปรุงโดย มีการทําหนังสือและประชาสัมพันธ
ทางไลน เฟซบุค คณะครุศาสตร เพื่อเชิญชวน
คณาจารยเขารวมกิจกรรม
ขอคิดเห็นจากการประเมินนี้ คณะครุศาสตร
จะไดนาํ ไปใชปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในครั้ง
ตอไป
เผยแพรกจิ กรรมหรือการ
คณะครุศาสตร ไดดําเนินการเผยแพรกจิ กรรม
บริการดานทํานุบํารุงศิลปะ ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง 4 กิจกรรม
และวัฒนธรรมตอ
โดย ผานเว็บไซตคณะครุศาสตร และ Social
สาธารณชน
Network เชน
Facebook Fanpage คณะครุศาสตร URL :
https://www.facebook.com/edukpru/
Facebook Fanpage สโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร : URL
https://www.facebook.com/groups/165249
703627863/
Website คณะครุศาสตร : URL
https://edu.kpru.ac.th/
Youtube

หลักฐาน
คศ.4.1-5-7
รายงานกิจกรรมประกวด
แขงขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพ 8 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ

คศ.4.1-6-1
หนา Facebook,
Fanpage, Website,
Youtube ของคณะครุ
ศาสตร
คศ.4.1.6-2
ภาพถาย การเผยแพร
ศิลปะการแสดงกิจกรรม
ชมรมสักทองเสียงทิพย
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มี

ขอ

 7

เกณฑมาตรฐาน

กําหนดหรือสรางมาตรฐาน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลการดําเนินงาน
และไดดําเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกจิ กรรม
ดังนี้
1. กิจกรรมชมรมสักทองเสียงทิพย
- วันที่ 26 มิถุนายน 2560 วิทยากรเพลง
พื้นบานใหแกโรงเรียนทุงโพธิ์ทะเลพิทยา ใน
กิจกรรมวันสุนทรภู
- วันที่ 20 กันยายน 2560 ชมรมสักทอง
เสียงทิพยไดรวมกิจกรรม รองเพลงพื้นบานมุทิตา
จิต งานเกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร
- วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 แสดงพิธีเปด
ตลาดนัดคนไทยใสผา ทอ
- วันที่ 11 กุมภาพันธ 2561 แสดงพิธีเปด
กีฬา (ปนจักรยาน) 8 สถาบันราชภัฏ
2. การเผยแพรศิลปะการแสดงลิเก “เพชรกรุ
ครุศิลป” จากนักศึกษาคณะครุศาสตร
- การแสดงลิเก“เพชรกรุ ครุศิลป”ณ วัด
แมน้ํา จ.สุโขทัย 13 กุมภาพันธ 2561
- การแสดงลิเก“เพชรกรุ ครุศิลป”ณ วัด
พระบรมธาตุนครชุม จ.กําแพงเพชร 22 กุมภาพันธ
2561
- การแสดงลิเก“เพชรกรุ ครุศิลป”ณ วัด
ชนะสงคราม จ.ตาก
- การแสดงลิเก“เพชรกรุ ครุศิลป” ณ
วัดเสด็จ จ.กําแพงเพชร 28 มกราคม 2561
3. การเผยแพรศิลปะการแสดงลิเกสู
สถานศึกษาคณะลิเก“เพชรกรุ ครุศิลป” ณ
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน จ.พิจติ ร วันที่ 2
กุมภาพันธ 2561
-

หลักฐาน
คศ. 4.1-6-3
ภาพถาย ลิเกนักศึกษาครู
เพชรกรุ ครุศลิ ป ของคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
คศ. 4.1-6-4
ภาพถาย การเผยแพร
ศิลปะการแสดงลิเกสู
สถานศึกษาคณะลิเก“เพชร
กรุ ครุศิลป” ณ โรงเรียน
โพธิธรรมสุวัฒน จ.พิจิตร

-
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การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

7 ขอ
7 ขอ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

7 ขอ
6 ขอ
ผูกํากับดูแล
: รศ.ธงชัย ชอพฤกษา
เกณฑมาตรฐาน

โทรศัพท
E-mail

:
:

5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
/

เปาหมายปถัดไป
7 ขอ

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
5 คะแนน
/
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : ผศ.ดร.อังสุรีย พันธแกว
รายงานผลการดําเนินงาน อาจารยเลเกีย เขียวดี
อาจารยเมธี มธุรส
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
อาจารยสุพล เพ็ชรบัว
อาจารยนันทิยา หมูคํา
นายพรหมธร พูลสุข
โทรศัพท
:
E-mail
:
คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ
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องคประกอบที่ 5
ตัวบงชี้ที่ 5.1
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

การบริหารจัดการ
การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม สถาบัน
และเอกลักษณของคณะ
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผล
การวิเคราะห SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ
คณะและสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของคณะ สถาบัน
รวมทั้งสอดคลองกับกลุม
สถาบันและเอกลักษณของ
คณะ และพัฒนาไปสูแผน
กลยุทธทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจําปตาม
กรอบเวลาเพื่อใหบรรลุตาม
ตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอ
ผูบริหารระดับสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 - 6 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร มีการพัฒนาแผนกลยุทธคณะ
ครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2565 ที่สอดคลองกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยผานการมีสวนรวมจากบุคลากร
ภายในคณะทุกคน และเสนอตอทีป่ ระชุม
คณะกรรมการประจําคณะในวาระเพื่อพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 กรกฎาคม
2560
มีการถายทอดแผนกลยุทธฯ ไปสูแผนกลยุทธ
ตามพันธกิจของคณะครุศาสตร ประกอบดวย
แผนกลยุทธทางการเงิน แผนกลยุทธดานการวิจัย
แผนกลยุทธดา นกิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม แผนกลยุทธดานการบริการ
วิชาการ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่สอดคลองและ
มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธคณะฯ และมีการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะในวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
มีการถายทอดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงสูผูปฏิบัติ
โดยการจัดทําหนังสือแจงเวียนไปยังผูทําหนาที่

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
7 ขอ

หลักฐาน
คศ.5.1-1-1
แผนกลยุทธคณะครุศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565
คศ.5.1-1-2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 1/2560
คศ.5.1-1-3
แผนกลยุทธทางการเงิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565
คศ.5.1-1-4
แผนกลยุทธดา นการวิจัย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565
คศ.5.1-1-5
แผนกลยุทธดา นกิจการ
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565
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มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
กํากับดูแลตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด และ
ผูรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งในระดับ
สาขาและโปรแกรมวิชา
มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 รอบ 12 เดือน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 3 และ 6
เดือน โดยมีการนําเสนอผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปแกผูบริหารระดับ
คณะฯ และรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจําปตอผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยโดยผานระบบ E-SPR (ระบบการ
รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามแผน) และ
นําเสนอผลการดําเนินตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 และครั้งที่ 4/2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

หลักฐาน
คศ.5.1-1-6
แผนกลยุทธดา นการบริการ
วิชาการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2565
คศ.5.1-1-7
แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2565
คศ.5.1-1-8
แผนปฏิบัตริ าชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะครุศาสตร
คศ.5.1-1-9
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 2/2560
คศ.5.1-1-10
บันทึกขอความแจงเวียน
เรื่อง การถายทอดตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 ลงสูผูปฏิบัติ
คศ.5.1-1-11
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบ 12 เดือน
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มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน
คศ.5.1-1-12
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2561 รอบ 3 เดือน
คศ.5.1-1-13
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2561 รอบ 6 เดือน
คศ.5.1-1-14
รายงานผลการดําเนินตาม
แผนแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ผานระบ E-SPR
คศ.5.1-1-15
รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ครั้งที่ 2/2561
และครั้งที่ 4/2561

ผูกํากับดูแล
: ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
เกณฑมาตรฐาน

โทรศัพท
E-mail

: 061-1524692
: rukponmongkol@hotmail.com

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : ดร.ประจบ ขวัญมั่น
รายงานผลการ
ผศ.จิรฏั ฐ เพ็งแดง
ดําเนินงาน
อาจารยนิติพันธ บุตรฉุย
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
โทรศัพท
: 099-2414169
E-mail
: nunenyy.p@gmail.com
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มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 2 ดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินที่ประกอบไป
ดวยตนทุนตอหนวยในแต
ละหลักสูตร สัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย
บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อยางตอเนื่อง
เพื่อวิเคราะหความคุมคา
ของการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิตและ
โอกาสในการแขงขัน

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร โดยกองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหลักสูตร เพื่อทํา
หนาที่กํากับติดตามการดําเนินงานวิเคราะหขอมูล
ทางการเงิน รวมไปถึงการสงเสริมและสนับสนุนให
หลักสูตรมีการวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโอกาสใน
การแขงขัน
มีการดําเนินการวิเคราะหตนทุนตอหลักสูตร
จํานวน 10 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี โดยรายละเอียดของงบประมาณตนทุนที่นํามา
คํานวณ ประกอบดวย
- จํานวน FTES ประจําปการศึกษา 2560
- งบกลาง (คารักษาพยาบาล , คาเลาเรียนบุตร)
- งบสาธารณูปโภค (คาไฟฟา , คาโทรศัพท)
- งบบุคลากร (เงินเดือนประจํา , เงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการ)
- งบลงทุนคาเสื่อมราคา (ครุภณ
ั ฑ , ที่ดิน , สิ่ง
ปลูกสราง)
- งบดําเนินการ (คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ)
- งบวิจัยและบริการวิชาการ
- งบอุดหนุน
- งบรายจายอื่นๆ
โดยรายละเอียดของงบประมาณในแตละสวนนั้น
หนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ จะเปน
ผูดําเนินการรวบรวมขอมูลและจัดสงใหคณะฯ
ดําเนินการวิเคราะหตนทุนตอ ซึ่งมีหลักการคิด
คํานวณ 7 สวน ดังนี้
1) ปนรายจายทางออมจากคณะ คือ รายจายจริงที่
ไมเจาะจงเขาสูหลักสูตร เชน คาสาธารณูปโภค
เงินเดือนของสายสนับสนุน เปนตน
2) ปนรายจายทางออมจากหนวยงานสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัยและคณะ และรายจายทางตรงของ
หลักสูตร

หลักฐาน
คศ.5.1-2-1
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่
1127/2560
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําตนทุนตอหลักสูตร
คศ.5.1-2-2
บันทึกขอความขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําตนทุนตอหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
คศ.5.1-2-3
รายงานการวิเคราะหตนทุน
ตอหลักสูตร คณะครุศาสตร
ประจําปการศึกษา 2560
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
3) ผลการวิเคราะหคาใชจายทางตรง-ทางออม
รวมงบประมาณรายจายทั้งหมดและตนทุนตอหนวย
ของหลักสูตร
4) การวิเคราะหสัดสวนคาใชจาย ประกอบดวย
งบประมาณในการพัฒนานักศึกษา งบประมาณใน
การจัดการเรียนการสอน งบบุคลากร งบบริการ
วิชาการ และงบวิจัย
5) การวิเคราะหความคุม คาของการบริหาร
หลักสูตร
6) การวิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต
7) การวิเคราะหโอกาสในการแขงขัน
ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย และสัดสวน
คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน จํานวน 10 หลักสูตร ดังนี้

หลักฐาน

ผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
และสัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนา
สาขาวิชา
นักศึกษา อาจารย บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน
FTES เทากับ 116.08
การศึกษา คาใชจายทั้งหมด 6,189,849.75 บ.
ปฐมวัย
ตนทุนตอนักศึกษา 53,324 บ.
สัดสวนคาใชจาย เทากับ 297,060 บ.
FTES เทากับ 86.50
วิทยาศาสตร คาใชจายทั้งหมด 5,045,543.65 บ.
ทั่วไป
ตนทุนตอนักศึกษา 58,329.98 บ.
สัดสวนคาใชจาย เทากับ 383,933 บ.
FTES เทากับ 78.64
คาใชจายทั้งหมด 4,659,274.01 บ.
คณิตศาสตร
ตนทุนตอนักศึกษา 59,248.14 บ.
สัดสวนคาใชจาย เทากับ 217,848 บ.
FTES เทากับ 172.14
คาใชจายทั้งหมด 7,401,516.23 บ.
สังคมศึกษา
ตนทุนตอนักศึกษา 42,997.07 บ.
สัดสวนคาใชจาย เทากับ 384,620 บ.
FTES เทากับ 221.89
คาใชจายทั้งหมด 9,035,542.93 บ.
ภาษาอังกฤษ
ตนทุนตอนักศึกษา 40,720.82 บ.
สัดสวนคาใชจาย เทากับ 325,720 บ.
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หลักฐาน

FTES เทากับ 221.17
คาใชจายทั้งหมด 9,741,729.15 บ.
พลศึกษา
ตนทุนตอนักศึกษา 44,046.34 บ.
สัดสวนคาใชจาย เทากับ 475,480 บ.
FTES เทากับ 110.61
คาใชจายทั้งหมด 4,579,553.84 บ.
ภาษาจีน
ตนทุนตอนักศึกษา 41,402.71 บ.
สัดสวนคาใชจาย เทากับ 169,640 บ.
FTES เทากับ 174.06
คาใชจายทั้งหมด 8,072,874.65 บ.
คอมพิวเตอร
ตนทุนตอนักศึกษา 46,379.84 บ.
สัดสวนคาใชจาย เทากับ 587,420 บ.
FTES เทากับ 116.03
คาใชจายทั้งหมด 5,461,449.43 บ.
ภาษาไทย
ตนทุนตอนักศึกษา 47,069.29 บ.
สัดสวนคาใชจาย เทากับ 366,400 บ.
FTES เทากับ 132.25
การ
คาใชจายทั้งหมด 7,148,951.89 บ.
ประถมศึกษา ตนทุนตอนักศึกษา 54,056.35 บ.
สัดสวนคาใชจาย เทากับ 315,100 บ.

จากผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ในภาพรวม
เฉลี่ยทุกหลักสูตร เทากับ 48,757.45 และการ
พิจารณาสัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา
อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
ประจําปงบประมาณ 2560 พบวา สัดสวนคาใชจาย
ที่สูงที่สุด ไดแก คาใชจายในการจัดการเรียนการ
สอน เทากับ 1,782,780 บาท รองลงมา ไดแก
คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา เทากับ 986,520
บาท
การวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน โดยพิจารณาจาก
ประเด็นตางๆ ดังนี้
การวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร จะพิจารณาจาก 2 ประเด็น ดังนี้
(1) พิจารณาจากจุดคุมทุนการผลิตของหลักสูตร
(2) สัดสวนคาใชจายในการพัฒนานักศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนรวมกัน ตองไมนอยกวา
รอยละ 60
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ผลการดําเนินงาน
(3) ความคุมคาของการบริหารหลักสูตรใน
ภาพรวมระดับคณะ โดยพิจารณาจากตนทุนตอ
หนวยภาพรวมของคณะครุศาสตร (ขอมูลจาก
กรมบัญชีกลาง) ตองไมสูงกวาตนทุนตอหนวยของ
มหาวิทยาลัยที่นํามาเทียบเคียง
การวิเคราะหประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต จะพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้
(1) การวิเคราะหประสิทธิผล โดยพิจารณาจากผล
การประเมินในองคประกอบที่ 2 ของการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตทีไ่ ดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(2) การวิเคราะหประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจาก
การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของหลักสูตร กับ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตของปการศึกษา
2559 เทียบกับปการศึกษา 2560 จะถือวาหลักสูตร
มีประสิทธิภาพ ตองครอบคลุมประเด็นใดประเด็น
หนึ่งจาก 3 กรณี ดังนี้
ตนทุนตอหนวยต่ําลง ประสิทธิผลเทาเดิม
ตนทุนตอหนวยต่ําลง ประสิทธิผลสูงขึ้น
ตนทุนตอหนวยเทาเดิม ประสิทธิผลสูงขึ้น
โอกาสในการแขงขัน พิจารณาจากการ
เปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของหลักสูตรเทียบกับ
รอยละการมีงานทําของบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาใน
ปการศึกษา 2559 เทียบกับปการศึกษา 2560 ถา
ตนทุนตอหนวยของหลักสูตรลดลง แตรอยละการมี
งานทําของบัณฑิตเพิ่มขึ้น จะถือวาหลักสูตรมีโอกาส
ในการแขงขัน
ซึ่งเกณฑการพิจารณาความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน มาจากมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2561

หลักฐาน
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ผลการดําเนินงาน
ผลการวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร จําแนกเปนรายหลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร
ทั่วไป
คณิตศาสตร

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

พลศึกษา

ภาษาจีน

คอมพิวเตอร

ภาษาไทย
การ
ประถมศึกษา

หลักฐาน

การวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร
- มีความคุมคาในการบริหารหลักสูตร
ณ จุดคุมทุนการผลิต
- สัดสวนคาใชจา ย สูงกวารอยละ 60
- มีความคุมคาในการบริหารหลักสูตร
ณ จุดคุมทุนการผลิต
- สัดสวนคาใชจา ย สูงกวารอยละ 60
- มีความคุมคาในการบริหารหลักสูตร
ณ จุดคุมทุนการผลิต
- สัดสวนคาใชจา ย สูงกวารอยละ 60
- มีความคุมคาในการบริหารหลักสูตร
ณ จุดคุมทุนการผลิต
- สัดสวนคาใชจา ย สูงกวารอยละ 60
- มีความคุมคาในการบริหารหลักสูตร
ณ จุดคุมทุนการผลิต
- สัดสวนคาใชจา ย สูงกวารอยละ 60
- จุดคุมทุนของหลักสูตร พบวา จํานวน
นักศึกษาจริงต่ํากวาจุดคุมทุน
- สัดสวนคาใชจา ย สูงกวารอยละ 60
- มีความคุมคาในการบริหารหลักสูตร
ณ จุดคุมทุนการผลิต
- สัดสวนคาใชจา ย สูงกวารอยละ 60
- มีความคุมคาในการบริหารหลักสูตร
ณ จุดคุมทุนการผลิต
- สัดสวนคาใชจา ย สูงกวารอยละ 60
- มีความคุมคาในการบริหารหลักสูตร
ณ จุดคุมทุนการผลิต
- สัดสวนคาใชจา ย สูงกวารอยละ 60
- มีความคุมคาในการบริหารหลักสูตร
ณ จุดคุมทุนการผลิต
- สัดสวนคาใชจา ย สูงกวารอยละ 60

การวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตรในภาพรวมระดับคณะ พิจารณาตนทุนตอ
หนวยในกลุมสาขาวิชาครุศาสตร ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร กับมหาวิทยาลัยคูเทียบ โดย
อางอิงผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต
ประจําปงบประมาณ 2560 ของกรมบัญชีกลาง
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ผลการดําเนินงาน
คัดเลือกมหาวิทยาลัยคูเทียบ โดยเลือกมหาวิทยาลัย
คูเทียบจากหลักเกณฑ ตอไปนี้
1) เปนมหาวิทยาลัยที่อยูในกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเดียวกันตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ คือ กลุม ข สถาบันที่เนน
ระดับปริญญาตรี
2) มีการจัดการเรียนการสอนในกลุมสาขาวิชา
เดียวกัน
3) ตองมีผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวยสูงกวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผลการวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตรในภาพรวมระดับคณะ พบวา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มีตนทุนตอหนวยผลผลิต เทากับ 49,165.00 บาท/
คน โดยเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยผลผลิตในกลุม
สาขาวิชาครุศาสตร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ซึ่งมีคุณสมบัติที่ใกลเคียงกับหลักเกณฑการ
พิจารณามหาวิทยาลัยคูเทียบมากที่สุด โดยมีผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิต เทากับ 61,087.42
บาท/คน ซึ่งสูงกวาตนทุนตอหนวยผลผลิตของ คณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ผลการวิเคราะหความคุมคาของการบริหาร
หลักสูตร พบวา การพิจารณาจุดคุมทุนการผลิตของ
หลักสูตร ทุกหลักสูตรมีจํานวนนักศึกษาจริงสูงกวา
จํานวนนักศึกษา ณ จุดคุม ทุนการผลิต ยกเวน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
พิจารณาสัดสวนคาใชจายในการพัฒนานักศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน พบวา ทุกหลักสูตรมี
สัดสวนคาใชจายในการพัฒนานักศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนรวมกัน สูงกวารอยละ 60
และพิจารณาความคุมคาของการบริหารหลักสูตรใน
ภาพรวมระดับคณะ พบวา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร มีผลการวิเคราะหตนทุนตอหนวย
ผลผลิตนอยกวามหาวิทยาลัยคูเ ทียบ ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาจากประเด็นการพิจารณาความคุมคาของ
การบริหารหลักสูตร ถือวาทุกหลักสูตรมีความคุม คา

หลักฐาน
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ของการบริหารหลักสูตร ยกเวน หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ที่มีจํานวนนักศึกษาจริง
นอยกวาจํานวนนักศึกษา ณ จุดคุม ทุนการผลิต
การวิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การผลิตบัณฑิต จําแนกเปนรายหลักสูตร ดังนี้

หลักฐาน

การวิเคราะหประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต
ตนทุนตอหนวยลดลง ประสิทธิผล
การศึกษา เพิ่มขึ้น แสดงวา หลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการผลิต
ปฐมวัย
บัณฑิต
ตนทุนตอหนวยลดลง ประสิทธิผล
วิทยาศาสตร ลดลง แสดงวา หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
ทั่วไป
แตยังไมมีประสิทธิผลของการผลิต
บัณฑิต
ตนทุนตอหนวยลดลง ประสิทธิผล
ลดลง แสดงวา หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
คณิตศาสตร
แตยังไมมีประสิทธิผลของการผลิต
บัณฑิต
ตนทุนตอหนวยลดลง ประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น แสดงวา หลักสูตรมี
สังคมศึกษา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการผลิต
บัณฑิต
ตนทุนตอหนวยลดลง ประสิทธิผล
ลดลง แสดงวา หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
ภาษาอังกฤษ
แตยังไมมีประสิทธิผลของการผลิต
บัณฑิต
ตนทุนตอหนวยลดลง ประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น แสดงวา หลักสูตรมี
พลศึกษา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการผลิต
บัณฑิต
ตนทุนตอหนวยลดลง ประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น แสดงวา หลักสูตรมี
ภาษาจีน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการผลิต
บัณฑิต
ตนทุนตอหนวยลดลง ประสิทธิผล
ลดลง แสดงวา หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร
แตยังไมมีประสิทธิผลของการผลิต
บัณฑิต
ตนทุนตอหนวยลดลง ประสิทธิผล
ภาษาไทย
ลดลง แสดงวา หลักสูตรมีประสิทธิภาพ
สาขาวิชา
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หลักฐาน

แตยังไมมปี ระสิทธิผลของการผลิต
บัณฑิต
ยังไมสามารถวิเคราะหประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตได
เนื่องจาก ในป พ.ศ. 2559 หลักสูตรยัง
การ
ไมมีขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา จึงยังไม
ประถมศึกษา
สามารถวิเคราะหประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจน
ได

ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การผลิตบัณฑิต พบวา หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต มีจาํ นวน 4
หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ แตไมมีประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต นั่นคือ ผลการวิเคราะหประสิทธิผล
ลดลงจากปการศึกษาทีผ่ านมา ดังนั้นทําใหการ
วิเคราะหไมครอบคลุมประเด็นการพิจารณา
ประสิทธิภาพ มีจํานวน 5 หลักสูตร ประกอบดวย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร และสาขาวิชาภาษาไทย
และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ยังไมสามารถวิเคราะหประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตได เนื่องจาก ในป
พ.ศ. 2559 หลักสูตรยังไมมีขอมูลของผูสําเร็จ
การศึกษา จึงยังไมสามารถวิเคราะหประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจนได
ผลการวิเคราะหโอกาสในการแขงขัน จําแนก
เปนรายหลักสูตร ดังนี้
สาขาวิชา
การศึกษา
ปฐมวัย
วิทยาศาสตร
ทั่วไป
คณิตศาสตร

การวิเคราะหโอกาสในการแขงขัน
การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยลดลง
และรอยละการมีงานทําเพิ่มขึ้น
การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยลดลง
และรอยละการมีงานทําลดลง
การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยลดลง
และรอยละการมีงานทําเพิ่มขึ้น
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การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยลดลง
และรอยละการมีงานทําเพิ่มขึ้น
การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยลดลง
ภาษาอังกฤษ
และรอยละการมีงานทําเพิ่มขึ้น
การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยลดลง
พลศึกษา
และรอยละการมีงานทําเพิ่มขึ้น
การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยลดลง
ภาษาจีน
และรอยละการมีงานทําเพิ่มขึ้น
การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยลดลง
คอมพิวเตอร
และรอยละการมีงานทําเพิ่มขึ้น
การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยลดลง
ภาษาไทย
และรอยละการมีงานทําเพิ่มขึ้น
ไมสามารถวิเคราะหโอกาสในการแขงขัน
ได เนื่องจาก ในป พ.ศ. 2559 หลักสูตร
ยังไมมีขอมูลของผูสําเร็จการศึกษา จึง
การ
ประถมศึกษา ยังไมสามารถเปรียบเทียบกับตนทุนตอ
หนวยของหลักสูตรเพื่อวิเคราะหโอกาส
ในการแขงขันไดอยางชัดเจน
สังคมศึกษา

ผลการวิเคราะหโอกาสในการแขงขัน โดย
พิจารณาจากการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยของ
หลักสูตรเทียบกับรอยละการมีงานทําของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2559 เทียบกับป
การศึกษา 2560 พบวา หลักสูตรที่มีตนทุนตอหนวย
ลดลง แตรอยละการมีงานทําเพิ่มขึ้น มีจํานวน 8
หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชา
คอมพิวเตอร และสาขาวิชาภาษาไทย ซึ่งถือวา
หลักสูตรดังกลาวมีโอกาสในการแขงขันเพิ่มขึ้น
หลักสูตรที่มตี นทุนตอหนวยลดลง และรอยละ
การมีงานทําลดลง มีจํานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ที่ยังไมสามารถวิเคราะหโอกาสในการ
แขงขันได เนื่องจาก ในป พ.ศ. 2559 หลักสูตรยังไม
มีขอมูลของผูสาํ เร็จการศึกษา จึงยังไมสามารถ
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เปรียบเทียบกับตนทุนตอหนวยของหลักสูตรเพื่อ
วิเคราะหโอกาสในการแขงขันไดอยางชัดเจน
สรุปผลการวิเคราะหความคุมคาของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน

หลักฐาน

/ = มี , X = ไมมี
สาขาวิชา

ความ
คุมคา

ประ
สิทธิผล

ประ
สิทธิ
ภาพ

โอกาส
ในการ
แขงขัน

ปฐมวัย
วิทย-ทัว่ ไป
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
พลศึกษา
ภาษาจีน
คอมพิวเตอร
ภาษาไทย
ประถมศึกษา

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
x
x
/
x
/
/
x
x
-

/
/
/
/
/
/
/
/
/
-

/
x
/
/
/
/
/
/
/
-

สรุปผลการวิเคราะหความคุม คาของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตและโอกาสในการแขงขัน พบวา หลักสูตรที่มี
ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการ
แขงขันสูงขึ้น ประกอบดวย หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาสังคม
ศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรที่มคี วามคุมคาของการบริหารหลักสูตร
และมีโอกาสในการแขงขันสูงขึ้น แตยังไมมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
ประกอบดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร และสาขาวิชาภาษาไทย
หลักสูตรที่มเี พียงความคุม คาของการบริหาร
หลักสูตร แตไมมปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขันลดลง
ประกอบดวย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
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ผูกํากับดูแล
: ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท
E-mail

: 061-1524692
: rukponmongkol@hotmail.com

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ
รายงานผลการ
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
ดําเนินงาน
โทรศัพท
: 099-2414169
E-mail
: nunenyy.p@gmail.com
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มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 3 ดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่เปน
ผลจากการวิเคราะหและ
ระบุปจจัยเสีย่ งที่เกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือ
ปจจัยที่ไมสามารถ
ควบคุมไดที่สงผลตอการ
ดําเนินงานตาม พันธ
กิจของคณะและใหระดับ
ความเสีย่ งลดลงจากเดิม

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มี
การดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสีย่ ง คณะครุศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
- แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ ง
คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 และ
ปงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 จัดขึ้นในวันที่ 2
ตุลาคม 2560 เพื่อทําการวิเคราะห ระบุ ประเมินความ
เสี่ยง และปจจัยเสี่ยงของคณะครุศาสตร ซึ่งผลการ
ประชุมพิจารณา พบวา คณะครุศาสตร มีความเสี่ยง 2
เรื่อง ไดแก
1) บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสอบไมผานเกณฑ
การบรรจุเขารับราชการครูรอบทั่วไปและโครงการ
พิเศษตามเปาหมายทีต่ ั้งไว
2) นักศึกษามีผลการสอบภาษาตางประเทศไม
ผานเกณฑมาตรฐาน โดยแยกเปน 4 โครงการ ที่
ประชุมกําหนดใหเปนความเสี่ยงทีต่ องควบคุม
3. มีการนําเสนอผลการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละ
ประเด็นตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 โดยที่
ประชุมมีขอเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งในแตละโครงการ ดังนี้
1) โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการสอบ
บรรจุครูสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา
- ควรมีการกําหนดผูร ับผิดชอบในการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และใหคณะกรรมการดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กรอบระยะเวลา

หลักฐาน
คศ.5.1-3-1
- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
คศ.5.1-3-2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
คณะครุศาสตร ประจําป
การศึกษา 2560 ครั้งที่
1/2561 วันที่ 2 ตุลาคม
2560
คศ.5.1-3-3
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11
ตุลาคม 2560
คศ.5.1-3-4
แผนการบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
- ควรกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
ใหลดลง โดยมีการจัดติวขอสอบ เพื่อเตรียมความพรอม
ในการสอบบรรจุครูสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา
2) โครงการเสริมสรางความสามารถอังกฤษ
นักศึกษาครู
- ควรมีการกําหนดผูร ับผิดชอบในการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และใหคณะกรรมการดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กรอบระยะเวลา
- ควรกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
ใหลดลง โดยมีการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับ
นักศึกษาครู เพื่อเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ และ
ควรหาแนวขอสอบภาษาอังกฤษมาใหนักศึกษาฝกทํา
3) โครงการพัฒนาความสามารถครู
ภาษาอังกฤษ
- ควรมีการกําหนดผูร ับผิดชอบในการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และใหคณะกรรมการดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กรอบระยะเวลา
- ควรกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
ใหลดลง โดยมีการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษและจัด
อบรมทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศึกษา
4) โครงการสงเสริมและพัฒนาองคความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
- ควรมีการกําหนดผูร ับผิดชอบในการบริหาร
จัดการความเสีย่ ง และใหคณะกรรมการดําเนินการ
ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กรอบระยะเวลา
- ควรกําหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
ใหลดลง โดยมีการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับ
นักศึกษา และควรหาแนวขอสอบภาษาอังกฤษมาให
นักศึกษาฝกทํา
4. มีการนําผลการวิเคราะหมาจัดทําแผนบริหาร
ความเสีย่ ง หรือมาตรการปองกัน โดยกําหนด

หลักฐาน
คศ.5.1-3-5
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 (รอบ 6 เดือน,รอบ
9 เดือน,รอบ 12 เดือน)
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10
พฤษภาคม 2561
คศ.5.1-3-6
รายงานผลการจัดการ
ความเสีย่ ง (RM-4/RM-5)
คศ.5.1-3-7
รายงานการปรับปรุงการ
บริหารความเสี่ยง
ประจําปการศึกษา 2559
คศ.5.1-3-8
รายงานแผนการปรับปรุง
การบริหารความเสี่ยง
ประจําปการศึกษา 2560/
ปงบประมาณ 2561

95 | ห น า

 รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2560 : คณะครุ ศ าสตร
มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบเปนผูด ําเนินการกําหนดแผนงาน/กิจกรรม
เพื่อลดความเสีย่ ง ไดแก
1) โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการสอบบรรจุ
ครูสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา ผูร ับผิดชอบ
ไดแก ผศ.อมรา ศรีแกว
2) โครงการเสริมสรางความสามารถอังกฤษ
นักศึกษาครู ผูรบั ผิดชอบ
ไดแก รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
3) โครงการพัฒนาความสามารถครูภาษาอังกฤษ
ผูรับผิดชอบ ไดแก ผศ.ชลชลิตา แตงนารา
4) โครงการสงเสริมและพัฒนาองคความรู
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ผูรับผิดชอบ ไดแก ผศ.จิรฎั ฐ เพ็งแดง
5. มีการติดตามความกาวหนาของผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสีย่ ง คณะครุศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ติดตามผลการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน
และจัดทํารายงานผลเสนอตอคณะกรรมประจํา
คณะครุศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10
พฤษภาคม 2561 พบวา ผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน มีความกาวหนารอยละ
100 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ และใหขอเสนอแนะ
ดังนี้
- ควรมีการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ใหกับ
อาจารยและบุคลากร เพื่อเสริมสรางทักษะทางดาน
ภาษาอังกฤษ
- ควรมีการจัดติวขอสอบ เพือ่ เตรียมความพรอม
ในการสอบบรรจุครูสําหรับนักศึกษาและศิษยเกา
- ควรมีการจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษใหกับ
นักศึกษา
- ควรจัดทําคลังขอสอบใหนกั ศึกษาไดฝกทํา
ขอสอบ

หลักฐาน
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ครั้งที่ 2 ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน
ในสวนของความเสี่ยงทั้งหมดนั้น ไดดําเนินการเสร็จสิ้น
ไปแลวในรอบ 6 เดือน
ครั้งที่ 3 ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน
(ยังไมถึงรอบรายงานผล)
6. ผลการจัดการความเสี่ยง พบวา ความเสี่ยง มี
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมภายหลังที่ไดดําเนินการ
ควบคุมความเสี่ยง โดยมีรายละอียด ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

หลักฐาน

การ
เปลี่ยนแปลง
ระดับ
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง

กอนทํา
กิจกรรม

หลังทํา
กิจกรรม

R1
บัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาสอบไมผาน
เกณฑการบรรจุเขารับ
ราชการครูรอบทั่วไป
และโครงการพิเศษ
ตามเปาหมายที่ตั้งไว
R2
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไม
ผานเกณฑมาตรฐาน
R3
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไม
ผานเกณฑมาตรฐาน
R4
นักศึกษามีผลการสอบ
ภาษาตางประเทศไม
ผานเกณฑมาตรฐาน

20
(สูงมาก)

9
(ปานกลาง)

ลดลง

16
(สูง)

9
(ปานกลาง)

ลดลง

16
(สูง)

9
(ปานกลาง)

ลดลง

16
(สูง)

6
(ปานกลาง)

ลดลง

7. ดําเนินการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมประจําคณะครุศาสตร
ประจําปการศึกษา 2559 ไดดําเนินการปรับปรุงในป
การศึกษา 2560 ประจําปงบประมาณ 2561 ดังนี้
ขอเสนอแนะ
ในปการศึกษา
2559
1. ควรมอบหมาย
ใหบุคลากรทีม่ ี
ประสบการณ
ชวยทําหนาที่เปน
พี่เลี้ยงเพื่อกํากับ

การปรับปรุง/แกไข
ในปการศึกษา 2560
1.1 แจงให
คณะกรรมการบริหาร
คณะครุศาสตร โดยรอง
คณบดีฝายวิชาการ

ผลการดําเนินการ
มีแผนงาน/กิจกรรม
เกี่ยวกับพี่เลี้ยงใน
การขอตําแหนงทาง
วิชาการของ
คณาจารยในคณะ
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ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
ไดรับทราบถึง
ขอเสนอแนะ
1.2 กําหนดใหมี
แผนงาน/กิจกรรม
เกี่ยวกับผลักดันให
อาจารยที่ไดรับการ
แตงตั้งตําแหนงทาง
วิชาการ มาเปนพี่เลี้ยง
ในการขอตําแหนงทาง
วิชาการของคณาจารย
ในคณะ
2.1 คณะครุศาสตร
2. ควรจัดทํา
จัดทําแผนงาน/
แผนงาน/
โครงการเกี่ยวกับ โครงการ เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรเขาสู
การพัฒนา
ตําแหนงทางวิชาการ
บุคลากรเขาสู
โดยระบุไวในแผนกล
ตําแหนงทาง
วิชาการที่ชดั เจน ยุทธ และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปที่
ชัดเจน
2.2 กําหนด
ผูรับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการที่
ชัดเจน
3.1 คณะครุศาสตร
3. ควรกําหนด
ประเด็นเรือ่ งการ จัดทําแผนพัฒนา
เขาสูตําแหนงทาง บุคลากรของคณะครุ
ศาสตร เกี่ยวกับการ
วิชาการไวใน
แผนพัฒนาบุคล พัฒนาบุคลากรเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
กรของคณะครุ
โดยระบุไวในแผนกล
ศาสตร และ
ยุทธ และแผนปฏิบัติ
กําหนด
ราชการประจําปที่
ผูรับผิดชอบที่
ชัดเจน
ชัดเจน
3.2 กําหนด
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะครุศาสตร
เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการที่ชัดเจน

หลักฐาน

และติดตามการ
เขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ รวมถึง
เปนแรงผลักดัน
แกเพือ่ นรวมงาน

2.1 มีการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการ
2.2 มีผูรับผิดชอบ
แผนงาน/โครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการ คือ
ผศ.อนุสิษฐ
พันธกล่าํ
3.1 คณะครุศาสตร
แผนพัฒนาบุคลกร
ของคณะครุศาสตร
เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรเขาสู
ตําแหนงทาง
วิชาการ โดยระบุไว
ในแผนกลยุทธ และ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป
3.2 มีผูรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนา
บุคลากรของคณะ
ครุศาสตร เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร
เขาสูตําแหนงทาง
วิชาการ

98 | ห น า

 รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2560 : คณะครุ ศ าสตร
มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
8. จัดทําเปนแผนการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 ประจําป
งบประมาณ 2561 เพื่อนําไปดําเนินการปรับปรุงในป
การศึกษา 2561 ประจําปงบประมาณ 2562 ตอไป
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอเสนอแนะ
ปการศึกษา 2560
1. ควรมีการจัดอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษ ใหกับอาจารย
และบุคลากร เพือ่ เสริมสราง
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ
2. ควรมีการจัดติวขอสอบ เพือ่
เตรียมความพรอมในการสอบ
บรรจุครูสําหรับนักศึกษาและ
ศิษยเกา
3. ควรมีการจัดอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
4. ควรหาแนวขอสอบให
นักศึกษาไดลองฝกทํา

ผูกํากับดูแล
: ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท
E-mail

: 061-1524692
: rukponmongkol@hotmail.com

หลักฐาน

แนวทางการปรับปรุง
ในปการศึกษา 2561
1. จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ใหกับอาจารยและบุคลากร

2. จัดติวขอสอบ เพือ่ เตรียม
ความพรอมในการสอบบรรจุครู
สําหรับนักศึกษาและศิษยเกา
3. จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ใหกับนักศึกษา
4. จัดทําคลังขอสอบให
นักศึกษาไดฝกทําขอสอบ

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : ผศ.ดร.บุญลอม ดวงวิเศษ
รายงานผลการ
ดร.จารุนันท ขวัญแนน
ดําเนินงาน
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ
โทรศัพท
:
E-mail
:
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เกณฑมาตรฐาน
 4 บริหารงานดวยหลัก
ธรรมมาภิบาลอยาง
ครบถวนทั้ง 10 ประการ
ที่อธิบายการดําเนินงาน
อยางชัดเจน

ผลการดําเนินงาน
ผูบริหารคณะครุศาสตร บริหารงานดวยหลัก
ธรรมาภิบาลไดครบถวนทั้ง 10 หลัก โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของหนวยงานเปนหลัก หลักที่ใชในการ
บริหารงาน คือ หลักธรรมาภิบาล ซึ่งดําเนินการดังนี้
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ปงบประมาณ 2560
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) จากคณะ
กรรมการฯ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 007/2559 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด
( Χ = 4.70)
สําหรับผลประเมินภาวะผูนําของผูบริหารดานหลัก
ธรรมาภิบาล มีจํานวนบุคลากรคณะครุศาสตร
จํานวน 59 คน ชาย 26 คน หญิง 33 คน สายวิชาการ
จํานวน 41 คน สายสนับสนุน จํานวน 18 คน ซึ่งมีผล
การประเมินอยูในระดับมาก
( Χ = 4.48)
เมื่อแยกตามหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก พบวา
1) หลักประสิทธิผล มีประเด็น จํานวน 4 ขอ ผลการ
ประเมินอยูในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.56)
2) หลักประสิทธิภาพ มีประเด็น จํานวน 3 ขอผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก ( Χ = 4.48)
3) หลักการตอบสนอง มีประเด็น จํานวน 3 ขอ ผล
การประเมินอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.52)
4) หลักความรับผิดชอบ มีประเด็น จํานวน 3 ขอ
ผลการประเมินอยูในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.52)
5) หลักความโปรงใส มีประเด็น จํานวน 3 ขอผลการ
ประเมินอยูในระดับมากที่สดุ ( Χ = 4.54)
6) หลักการมีสวนรวม มีประเด็น จํานวน 3 ขอ ผล
การประเมินอยูในระดับมาก ( Χ = 4.42)
7) หลักการกระจายอํานาจ มีประเด็น จํานวน 3 ขอ
ผลการประเมินอยูในระดับมาก ( Χ = 4.43)
8) หลักนิติธรรม มีประเด็น จํานวน 3 ขอ ผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก ( Χ = 4.47)
9) หลักความเสมอภาค มีประเด็น จํานวน 3 ขอ ผล
การประเมินอยูในระดับมาก ( Χ = 4.43)

หลักฐาน
คศ.5.1-4-1
รายงานผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ปงบประมาณ 2560
(1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60)
คศ.5.1-4-2
สรุปผลการประเมินภาวะ
ผูนําตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหาร
ปงบประมาณ 2560
คศ.5.1-4-3
แผนกลยุทธคณะครุศาสตร
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565
คศ.5.1-4-4
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
คศ.5.1-4-5
คําสั่งคณะครุศาสตร ที่
029/2560 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
จัดทําแผนกลยุทธ
คณะครุศาสตร ประจําป
งบประมาณ 2561 –
2565 และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป
งบประมาณ 2561 ตาม
ภารกิจของคณะครุศาสตร
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
10) หลักมุงเนนฉันทามติ มีประเด็น จํานวน 3 ขอ
ผลการประเมินอยูในระดับมาก ( Χ = 4.45)
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
1.1 คณะครุศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธคณะครุ
ศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2560 ใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ
คณะครุศาสตร และทบทวนปรับปรุงยกรางฉบับใหม
ในระหวางวันที่ 22 – 25 พฤษภาคม 2560 ณ
โรงแรมจอมเทียมธานีโฮเทล จ.ชลบุรี
1.2 คณะครุศาสตร มีการจัดทําแผนกลยุทธคณะครุ
ศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ
คณะครุศาสตร และทบทวนปรับปรุงยกรางฉบับใหม
ในระหวางวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561
ณ ภูแกวรีสอรท อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ แผนปฏิบัติ
งาน/โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่
มุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัตริ าชการ ผานกระบวนการมีสวนรวมของ
ผูบริหารและบุคลากรภายในคณะครุศาสตรฯ พรอม
ระบุผรู ับผิดชอบ
1.3 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจําป ผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหลักและตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป โดยมีกรอบแนวคิด เทคนิคการกํากับ
ติดตามระบุไวในแผนปฏิบัตริ าชการ
1.4 มีการดําเนินงาน บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด
ของแผนกลยุทธประจําป ในปงบประมาณ 2560 และ
2561 โดยมีผลการดําเนินงานในรอบตาง ๆ ดังนี้
1.4.1 รอบ 12 เดือน ของปงบประมาณ 2560
มีตัวชี้วัดของคณะครุศาสตร จํานวน 21 ตัวชี้วัด
บรรลุเปาหมาย จํานวน 19 ตัวชี้วัด และไมบรรลุ
เปาหมาย จํานวน 2 ตัวชี้วัด
1.4.2 รอบ 3 เดือน ของปงบประมาณ 2561 มี
ตัวชี้วัดของคณะครุศาสตร จํานวน 22 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุตามเปาหมาย

หลักฐาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
คศ.5.1-4-6
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจํา
ปงบประมาณ 2560 (รอบ
12 เดือน) ปงบประมาณ
2561 (รอบ 3, 6 เดือน)
คศ.5.1-4-7
แผนกลยุทธทางการเงิน
คศ.5.1-4-8
รายงานตนทุนตอหนวย
ผลผลิตระดับหลักสูตร
ประจําป พ.ศ. 2560
คศ.5.1-4-9
โครงการนําเสนอ
นวัตกรรม
(Innovation)/แนวปฏิบัติ
ที่ดี (Good Practice) ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
คศ.5.1-4-10
รายงานการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
คศ.5.1-4-11
ระบบสารสนเทศ
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
จํานวน 12 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 6
ตัวชี้วัด ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 2
ตัวชี้วัด และไมไดดําเนินการ จํานวน 2 ตัวชี้วัด
1.4.3 รอบ 6 เดือน ของปงบประมาณ 2561 มี
ตัวชี้วัดของคณะครุศาสตร จํานวน 22 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ดําเนินการแลวแตยังไมบรรลุตามเปาหมาย
จํานวน 12 ตัวชี้วัด อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 6
ตัวชี้วัด ยังไมถึงระยะเวลาดําเนินการ จํานวน 2
ตัวชี้วัด และไมไดดําเนินการ จํานวน 2 ตัวชี้วัด
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
2.1 มีการดําเนินงานการปฏิบตั ิราชการดวยการ
จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน และสรางกระบวนงาน
ใหมีประสิทธิภาพของการทํางานที่ดีขึ้น ดังนี้
2.1.1 มีหองปฏิบัติการและศูนยบริการ
เพื่อรองรับความตองการของนักศึกษา อาทิ เชน
- หองปฏิบัติทางคอมพิวเตอร
- หองปฏิบัติการคณิตศาสตร
- หองปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ
- หองปฏิบัติการสังคมศึกษา
- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
- ศูนยศึกษาการพัฒนาครูและหองสมุด
- ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
2.1.2 มีการจัดทําตนทุนตอผลผลิตระดับหลักสูตร
ประจําป พ.ศ. 2560
2.1.3 การจัดทําคูมือรวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีของ
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ดังนี้ ในวันที่ 28
พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรัตนอาภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สายวิชาการ
1) การจัดทําฐานขอมูลที่ปรึกษาออนไลน
ดวยระบบภูมสิ ารสนเทศ (อาจารยเลเกีย เขียวดี)
ไดรับรางวัลการนําเสนอแบบโปสเตอร การประกวด
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีดานการพัฒนาการเรียน
การสอน

หลักฐาน
คศ.5.1-4-12
- ประกาศคณะครุศาสตร
เรื่องการใหทุนอุดหนุนการ
ทําวิจัยของคณะครุศาสตร
- รูปเลมผลงานวิจัย
คศ.5.1-4-13
สรุปโครงการฝกอบรมการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้ง
ใหมี หรือเลื่อนเปนวิทย
ฐานะชํานาญการพิเศษ
หรือวิทยฐานะฯ
คศ.5.1-4-14
สรุปโครงการโครงการออก
คายอาสาพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน
ประจําปงบประมาณ
2561
คศ.5.1-4-15
สรุปรายงานการ
ดําเนินงานฯ
คศ.5.1-4-16
เวปไซต / จดหมายขาว /
บอรด / ปาย
คศ.5.1-4-17
รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน
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2) LINE Mobile App. เครือขายใหมที่ลด
คาใชจายดีดีใหกับนักศึกษา (อาจารยศรวัส ศิริ) ไดรับ
รางวัลการนําเสนอแบบโปสเตอร การประกวด
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีดานการพัฒนาการเรียน
การสอน
3) การใช Schoology ในการจัดระบบ
บริหารจัดการการเรียนรู (ดร.วรพรรณ ขาวประทุม)
ไดรับรางวัลการนําเสนอแบบโปสเตอร การประกวด
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีดานการพัฒนาการเรียน
การสอน
4) การพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรดวย
ภาษาอังกฤษ โดยใชคายคณิตศาสตร สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 (รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช, อาจารยอุไรวรรณ
ปานทโชติ) รางวัลชมเชย
5) การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย
งานวิจัย และการบริการวิชาการ (อาจารยอรทัย บุญ
เที่ยง) ไดรับรางวัลที่ 1 การนําเสนอแบบโปสเตอร การ
ประกวดนวัตกรรมหรือแนวปฏิบตั ทิ ี่ดีดานการ
พัฒนาการเรียนการสอน
6) การบูรณาการการเรียนการสอนแบบ
Project base learning กับงานวิจัยและการบริการ
วิชาการสูการตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI (ดร.
มณฑา หมีไพรพฤกษ) ไดรับรางวัลที่ 1 การประกวด
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบตั ิที่ดีดานการบูรณาการพันธ
กิจ
สายสนับสนุน
1) การจัดการความรูของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (นายอานนท
ปลื้มเนตร, นางมาริตา จิตชู, น.ส.วาสนา จันทรผอง,
น.ส.วิราพัตร กาวิละพันธ และนายศาสตราวุธ กิมิ
พันธ)
2.1.5 มีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะที่กอ ใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

หลักฐาน
คศ.5.1-4-18
คําสั่งคณะครุศาสตร ที่
018/2560 เรื่องแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงาน
คศ.5.1-4-19
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจํา
ปงบประมาณ 2560 (รอบ
12 เดือน) ปงบประมาณ
2561 (รอบ 3, 6 เดือน)
คศ.5.1-4-20
แผนบริหารความเสี่ยง
คศ.5.1-4-21
แผนพัฒนาบุคลากร
คศ.5.1-4-22
แผนกลยุทธคณะครุศาสตร
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565
คศ.5.1-4-23
แผนปฏิบัตริ าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561
คศ.5.1-4-24
คําสั่งคณะ ครุศาสตร ที่
018/2560 เรื่องแตงตั้ง
บุคลากรปฏิบัติงาน
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2.1.6 มีการรณรงคมาตรการประหยัดพลังงาน
ใหทุกโปรแกรมวิชาฯ และทุกคนยึดถือปฏิบัติตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย
2.1.7 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน ตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนดใหแตละหนวยงานไดใชรวมกัน แบงเปน
1) ผูบริหาร เชน ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ (KPRU Mis), ระบบบัญชี 3
มิติ (ระบบ 3D GF KPRU), ระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ (E – SPR) ,
ระบบรายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการ (E – PAR) และฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพฯ (CHE QA ONLINE SYSTEM Vesion lll)
2) บุคลากร เชน ระบบบริหารงานบุคคล (e
– Personal), ระบบปฏิทินกิจกรรม (E – calendar),
ระบบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส (Binary
Documents)
3) อาจารย เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการ
เรียนการสอน (E – learning), บริการอีเมลสําหรับ
บุคลากร E – mail Address, ระบบสารสนเทศ งาน
บริการวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม), ระบบกรอกผล
การเรียนออนไลนและวิเคราะหศกั ยภาพผูเรียน, ระบบ
ตรวจสอบจํานวนผลการเรียนนักศึกษา เพื่อจัดทํา
มคอ. 5, ระบบตรวจสอบขอมูลตารางสอน สําหรับ
อาจารยผูสอน, ระบบสารสนเทศจัดการงานประกัน
คุณภาพ, ระบบพิมพใบรายชื่อนักศึกษา
4) นักศึกษา เชน ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางสอบ สําหรับนักศึกษา, ตรวจสอบผลการเรียน,
สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเรียนการสอน (E –
Learning), สอบวัดมาตรฐานคอมพิวเตอร (E –
Testing), โปรแกรม Speexx, สื่อ Edltv E – mail
สําหรับนักศึกษา, ลงทะเบียนเรียนออนไลน, ระบบ
ประเมินการสอนออนไลน, ระบบรับสมัครนักศึกษา,
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ KPRULib, ระบบบริหาร
จัดการกิจกรรมนักศึกษา

หลักฐาน
คศ.5.1-4-25
คําสั่งคณะครุศาสตร ที่
019/2560 เรื่องการ
กําหนดภาระงานและ
มอบหมายการปฏิบตั ิ
หนาที่ของคณบดีและรอง
คณบดี
คศ.5.1-4-26
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร
คศ.5.1-4-27
รายการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร ครั้งที่
1/60,2/60,1/61
คศ.5.1-4-28
ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยและบุคลากร
คศ.5.1-4-29
ระบบจัดซื้อ – จัดจาง
เปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี
คศ.5.1-4-30
เกณฑการพิจารณาความดี
ความชอบ
คศ.5.1-4-31
เกณฑการพิจารณาความดี
ความชอบ
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
คณะครุศาสตร จัดใหมีการตอบสนองความตองการ
ของทองถิ่น ชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ดานการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยมีหลักตอบสนอง
ดังนี้
3.1 มีการสนับสนุนงบประมาณการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย คณะครุศาสตร
จํานวน 28 ทุน และทุนวิจัยของนักศึกษา จํานวน 60
ทุน
3.2 โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมี หรือเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ชํานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะฯ จํานวน 2 รุน
3.4 หลักสูตรพัฒนาครูภายใตโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน
12 หลักสูตร โดยกําหนดการจัดอบรมตั้งแต 30 มิ.ย. –
16 มิ.ย. 61
3.5 การบริการวิชาการโครงการสงเสริมการศึกษา
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 1
โครงการ
3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน
รับผิดชอบโครงการโดย คณะครุศาสตร)
3.7 โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลีย้ งใหสถานศึกษาใน
ทองถิ่น (กิจกรรมพัฒนารูปแบบรายโรงเรียน
รับผิดชอบโดย คณะครุศาสตร เขตพื้นที่ อ.แมสอด
จ.ตาก)
4. หลักความโปรงใส (Transparency)
4.1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกขาราชการ
พนักงาน ประชาชนและผูม ีสวนไดสวนเสียโดยสามารถ
รูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการ
ตางๆ และสามารถตรวจสอบไดโดยมีความหลากหลาย
คือ สายตรงคณบดี ซึ่งรับขอรองเรียนและมอบหมาย
ผูเกี่ยวของดําเนินการตอบขอแกไขภายใน 15 วัน และ
มีการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเวปไซต การติด
ประกาศ จดหมายขาว บอรด/ปาย

หลักฐาน
คศ.5.1-4-32
คําสั่งการศึกษาตอของ
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
คศ.5.1-4-33
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร ครั้งที่
1/60,2/60,1/61
คศ.5.1-4-34
รายงานการประชุม
คณาจารย คณะครุศาสตร
ครั้งที่ 2/60,3/60,1/61
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4.2 มีระบบตรวจสอบภายใน ทีจ่ ัดทําโดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อทําหนาที่ดําเนินการตรวจสอบภายใน เพื่อความ
โปรงใสในการตรวจสอบดานตางๆ มีการประเมินผล
การควบคุมภายใน
5. หลักความรับผิดชอบ (Accountability)
5.1 มีการกําหนดภาระงาน (Job Desription)
ใหแกรองคณบดี กรรมการประจําคณะ รวมไปถึง
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหเกิดการ
บริหารจัดการองคกรทีม่ ีประสิทธิภาพ
5.2 มีการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของ
คณะครุศาสตร
5.3 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และ
แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึง
เสนทางความกาวหนา
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)
คณะครุศาสตร ยึดหลักการมีสว นรวมจากผูบริหาร
คณาจารย และบุคลากร เชน
6.1 ในระบวนการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ
และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป
6.2 เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นและ
มีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตรของการพัฒนา
คณะฯ
6.3 มีการดําเนินการโดยบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ เชน การแตงตั้งคณะกรรมการฯ โดยมี
คณาจารยจากสาขาวิชา เจาหนาที่ เขามีสวนรวมใน
การดําเนินงาน
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
7.1 คณะครุศาสตร มีการกําหนดโครงสรางการ
บริหารงาน และมอบหมายอํานาจหนาที่ใหแก
ผูปฏิบัติงานในระดับตางๆ เชน มอบหมายอํานาจ
หนาที่ใหรองคณบดี
7.2 คณะครุศาสตรใชหลักการจัดสรรงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานไปสูโปรแกรมวิชาโดยอิงตามภารกิจ

หลักฐาน
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ผลการดําเนินงาน
เพื่อใหโปรแกรมวิชาสามารถบริหารจัดการงบประมาณ
ที่ตนเองไดรับอยางมีอิสระ
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)
8.1 ผูบริหารยึดหลักปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนนโยบายของมหาวิทยาลัย
อยางเครงครัด เชน การดําเนินการพิจารณาตัดสินใจ
ในเรื่องที่บัญญัตไิ วในกฏระเบียบขอบังคับ ที่ระบุวา
เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการประจําคณะฯ
อาศัยการลงมติของคณะกรรมการชุดนั้นๆ ในการ
พิจารณาเรื่องดังกลาวอยางเครงครัด นําขอบัญญัติ
กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับในการปฏิบัติงานเรื่องตางๆ
มาบังคับใชกับบุคลากรทุกระดับใหถือปฏิบัติอยางเทา
เทียมกัน รวมทั้งการพิจารณาความดีความชอบ การ
เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปเปนไปตามหลักนิติธรรม
โดยการประชุมของคณะกรรมการประจําคณะครุ
ศาสตร จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1/60 วันที่ 26
กรกฎาคม 2560, ครั้งที่ 2/60 วันที่ 11 ตุลาคม 2560
และครั้งที่ 1/61 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
8.2 มีการปฏิบัติงานโดยยึดมั่นหลักความถูกตอง
ซื่อสัตยเปนแนวทางการบริหาร มีการประเมินการ
ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยและ
บุคลากร
8.3 มีการดําเนินงานดานระบบจัดซื้อ – จัดจาง
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
8.4 มีการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการอยางเปน
ธรรม โดยกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ (A1, A2) ที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
9.1 ผูบริหารยึดหลักความเสมอภาค โดยการ
พิจารณาความดีความชอบของขาราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ/สายสนับสนุน)
9.2 เปดโอกาสใหบุคลากรคณะครุศาสตรไดศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง

หลักฐาน
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เกณฑมาตรฐาน

ผูกํากับดูแล
เกณฑมาตรฐาน

โทรศัพท
E-mail

ผลการดําเนินงาน
9.3 สนับสนุนใหบุคลากรคณะครุศาสตรไดรับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ความสามารถ
9.4 สนับสนุนทุนกูยืมหมุนเวียนใหกับสาขา วิชาฯ
เพื่ออํานวยความสะดวกกับนักศึกษาที่ขาดแคลน
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
10.1 การบริหารงานของคณะครุศาสตร ในประเด็น
ที่สําคัญจะนําเขาสูการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร ประกอบดวย คณบดี / รอง
คณบดี / ผูทรงคุณวุฒิ / ตัวแทนคณาจารยประจํา
โปรแกรมวิชา / ตัวแทนคณาจารยประจํา
คณะครุศาสตร และการประชุมคณาจารย
คณะครุศาสตร โดยการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําคณะครุศาสตร จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่
1/60 วันที่ 26 ก.ค. 2560, ครั้งที่ 2/60 วันที่11
ต.ค. 60 และครั้งที่ 1/61 วันที่ 10 พ.ค. 61
10.2 มีการประชุมและแสดงความเห็นรวมชี้แจงให
ขาราชการ คณาจารยและบุคลากรในเรื่องตาง ๆ
มีการประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร จํานวน 3
ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 2/60 วันที่ 15 มิ.ย. 60 , ครั้งที่ 3/60
วันที่ 20 ก.ย. 60 และครั้งที่ 1/61 วันที่ 2 เม.ย. 61

: รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท

: 095-3519191
: wachira.kpru@gmail.com

หลักฐาน

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
รายงานผลการดําเนินงาน ดร.ปราณี เลิศแกว
นางมาริตา จิตชู
นางสาววาสนา จันทรผอง
โทรศัพท
: 084-6246951
E-mail
:
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 5 คนหาแนวปฏิบัติทดี่ ีจาก
ความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล
ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง และแหลงเรียนรูอื่นๆ
ตามประเด็นความรู อยาง
นอยครอบคลุมพันธกิจดาน
การผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัย จัดเก็บอยางเปน
ระบบโดยเผยแพรออกมา
เปนลายลักษณอักษรและ
นํามาปรับใชในการ
ปฏิบัติงานจริง

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร ไดดาํ เนินการสูความเปน
สถาบันการเรียนรู โดยมีการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู (KM) คณะครุศาสตร ปการศึกษา 2561
และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ
ความรู (KM) เพื่อดําเนินโครงการตามแผนการ
จัดการความรู (KM) โดยกําหนดประเด็นความรู
และเปาหมาย ใน 2 ประเด็นหลัก คือ
1. ดานการพัฒนาการเรียนการสอน
ดําเนินการจัดการความรู ตามแผนที่ 2 :
กระบวนการจัดการความรู แบงเปน 6 กิจกรรม
ดังนี้
1.1 การบงชี้ความรู คณะครุศาสตร มี
บุคลากรที่มปี ระสบการณตรงจากการเขารวม
โครงการการจัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษดวย CILL ณ ประเทศออสเตรเลีย
ทั้งหมด 5 ทาน ไดแก ผศ.อนุสิษฐ พันธกล่ํา
อาจารยศริ ิโสภา แสนบุญเวช อาจารยธารณา
สุวรรณเจริญ อาจารยนันทนภัส ชิตนุรัตน และ
อาจารยวิชานนท ผองจิตต
1.2 การสรางและแสวงหาความรู
คณะครุศาสตรโดยคณะกรรมการการจัดการ
ความรู (KM) รวมประชุมหารือกัน เพื่อสรางแนว
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูและเทคนิคการ
สอนที่ชัดเจน
1.3 การจัดความรูใหเปนระบบ
คณะครุศาสตร ไดดาํ เนินงานจัดการความรู 2
โครงการ ไดแก
1.3.1 โครงการการบูรณาการแนวคิด
ปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน :
CCR สูการปฏิบตั ิการสอนของนักศึกษาวิชาชีพครู
และครูพเี่ ลี้ยงในสถานศึกษา
1.3.2 คณะครุศาสตรไดจดั กิจกรรมการ
จัดการความรู ในวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561
ณ ภูแกวรีสอรท จังหวัดเพชรบูรณ โดยมี
คณาจารยเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ครั้งนี้ จํานวน 61 คน ซึ่งกิจกรรมดังกลาว

หลักฐาน
คศ.5.1-5-1
แผนการจัดการความรู (KM
Action Plan) ประจําป
การศึกษา
2561
คศ.5.1-5-2
คําสั่งคณะครุศาสตร เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการการ
จัดการความรู (KM)
คศ.5.1-5-3
เลมโครงการการจัดการ
เรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษดวย CILL
คศ.5.1-5-4
รายงานผลการประชุมคณะ
ครุศาสตร
คศ.5.1-5-5
รายงานผลการดําเนิน
โครงการ CCR
คศ.5.1-5-6
โครงการการประชุมเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผนการ
ดําเนินงานพัฒนาอาจารย
และบุคลากร
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตรไดดําเนินตามแผนการจัดการ
ความรู ใน 2 โครงการ ไดแก
1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อ
สงเสริมใหคณาจารยภายในคณะครุศาสตรได
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการตาม
ทักษะภาษาอังกฤษ โดย อาจารยศิริโสภา แสน
บุญเวช และอาจารยธารณา สุวรรณเจริญ ซึ่งเปน
ผูมีประสบการณตรงจากการไปศึกษาดูงานดาน
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย มาดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให
เหมาะสมกับการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา
2) กิจกรรมการบูรณาการแนวคิด
ปญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน :
CCR โดยีเปาหมายเปนคณาจารยคณะครุศาสตร
เพื่อสรางแนวทางในการติดตามผลการใชแนวคิด
CCR ในระดับชั้นเรียนของนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพครู และครูพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษา โดยอาจารยศรวัส ศิริ อาจารยเลเกีย
เขียวดี อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง อาจารยธิดา
รัตน พรหมมา เปนวิทยากรหลักในการดําเนิน
กิจกรรม
1.4 การประเมินผลและกลัน่ กรองความรู
จากที่คณะครุศาตร ไดดําเนินงานจัดการความรู
ตามโครงการการประชุมเชิงปฏิบตั ิการทบทวน
แผนการดําเนินงานพัฒนาอาจารยและบุคลากร
ใน 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อสงเสริมใหคณาจารยภายในคณะครุศาสตรได
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการตาม
ทักษะภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการบูรณาการ
แนวคิดปญญาศึกษา ระบบพีเ่ ลี้ยง และการวิจยั
เปนฐาน : CCR โดยีเปาหมายเปนคณาจารยคณะ
ครุศาสตร โดยขั้นตอนของการประเมินผลไดสราง
แบบประเมินผลเพื่อสอบถามความพึงพอใจของ
คณาจารยที่เขารวมโครงการ และไดสรุปผลเพื่อ
นําไปพัฒนาใหมีประสิทธิผลมากยิง่ ขึ้น

หลักฐาน
คศ.5.1-5-7
ภาพถายการดําเนินกิจกรรม
การจัดการเรียนรู ณ ภูแกวรี
สอรท จังหวัดเพชรบูรณ
- จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาบูรณาการตาม
ทักษะภาษาอังกฤษ
- โครงการการบูรณาการ
แนวคิดปญญาศึกษา ระบบ
พี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน
: CCR
คศ.5.1-5-8
รายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อสงเสริมใหคณาจารย
ภายในคณะครุศาสตรได
จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาบูรณาการตาม
ทักษะภาษาอังกฤษ และ
กิจกรรมการบูรณาการ
แนวคิดปญญาศึกษา ระบบ
พี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน
: CCR โดยีเปาหมายเปน
คณาจารยคณะครุศาสตร
คศ.5.1-5-9
มคอ.3 รายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณา
การตามทักษะภาษาอังกฤษ
คศ.5.1-5-10
ประกาศทุนวิจัยคณะครุ
ศาสตร ปการศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน
1.5 การเขาถึงความรู คณะครุศาสตรไดนาํ
เอกสารเผยแพรผานเว็บไซตของคณะครุศาสตร
URL: https://edu.kpru.ac.th/
1.6 การเรียนรู คณาจารยคณะครุศาสตร
ไดจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการตาม
ทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมวิชา ละ 1 คน
จัดการเรียนการสอนตามสาระของวิชาและบูรณา
การสอนภาษาอังกฤษจํานวน 1 สัปดาห โดยให
ปรากฏใน มคอ. 3

หลักฐาน
คศ.5.1-5-11
เอกสารประกอบการประชุม
การทําแผนการจัดสรรทุน
เพื่อสนับสนุนการวิจัย

2. ดานพัฒนาศักยภาพการวิจัย ดําเนินการ
จัดการความรู ตามแผนที่ 2 : กระบวนการจัดการ
ความรู แบงเปน 6 กิจกรรม ดังนี้
2.1 การบงชี้ความรู คณะครุศาสตรได
สํารวจองคความรูของอาจารยคณะครุศาสตร
เกี่ยวกับการทําวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
การเผยแพร และไดประกาศทุนวิจัย ปการศึกษา
2560
2.2 การสรางและแสวงหาความรู
คณะครุศาสตรโดยคณะกรรมการการจัดการ
ความรู (KM) รวมประชุมหารือกัน เพื่อจัดทํา
แผนการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย
2.3 การจัดความรูใหเปน คณะครุศาสตร
ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรู : การ
พัฒนาศักยภาพงานวิจัย ใน 2 โครงการ ไดแก
1) คณะครุศาสตร ไดดําเนินกิจกรรมการ
เขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 21 – 23
พฤษภาคม 2561 ณ ภูแกวรีสอรท จังหวัด
เพชรบูรณ เพื่อสรางแนวทางในการติดตามนิเทศ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู โดยไดเรียน
เชิญ รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช รองคณบดีฝายวิจัย
และวิชาการ เปนวิทยากรในการใหความรู สราง
ความเขาใจ แนวทางในการเปนทีป่ รึกษางานวิจัย
ของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
2) คณะครุศาสตร ไดจัดโครงการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่

คศ.5.1-5-13
กําหนดการการประชุม
วิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1”

คศ.5.1-5-12
โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา
ครั้งที่ 1”
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
1” ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งเปนความรวมมือ
ระหวางคณะครุศาสตรกับสถานศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณาจารยในคณะครุ
ศาสตรนักศึกษาวิชาชีพครูที่ออกฝกประสบการณ
วิชาชีพ และครูพี่เลี้ยง รวมกันสราง นวัตกรรมการ
เรียนรูด วยกระบวนการวิจยั แลวนําผลงานมา
เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อใหเกิด ประโยชน
ตอผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ใหสามารถนําองคความรู
ไปประยุกตใชจริง
2.4 การประเมินผลและกลัน่ กรองความรู
จากที่คณะครุศาตร ไดดําเนินโครงการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1”
การประเมินผลจากผูที่สนใจสมัครเขารวม
โครงการเปนจํานวนทั้งสิ้น 148 คน จาก 12 กลุม
สาขาวิชาที่รวมนําเสนอผลงานวิจยั ดังนี้
1) บริหารการศึกษา/วัดและประเมินผล
การศึกษา/วิจยั ทางการศึกษา/หลักสูตรและการ
สอน
2) ภาษาไทย
3) ภาษาอังกฤษ
4) การศึกษาปฐมวัย
5) คณิตศาสตร
6) วิทยาศาสตร/ฟสิกส/เคมี/ชีววิทยา
7) สังคมศึกษา/เกษตรศาสตร/คหกรรม
8) พลศึกษา
9) ภาษาจีน–ญี่ปุน-เกาหลี
10) ดนตรีนาฏศิลป- ศิลปะอุตสาหกรรมศิลป
11) คอมพิวเตอร-เทคโนโลยีการศึกษาอุตสาหกรรม
12) ประถมศึกษา-การศึกษาพิเศษ
2.5 การเขาถึงความรู คณะครุศาสตรไดนาํ
บทคัดยอของบทความวิจัยที่เขารวมโครงการ
เผยแพรผานเว็บไซตของคณะครุศาสตร ที่
https://edu.kpru.ac.th//contents/pdf/
NCE/NCE12018.pdf

หลักฐาน
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ผลการดําเนินงาน
2.6 การเรียนรู จากการดําเนินโครงการการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่
1” คณะครุศาสตรไดดําเนินการรวบรวมเอกสาร
รวมบทคัดยอของบทความวิจัยในการประชุม
วิชาการระดับชาติ “ครุศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1” ที่
ไดรับรางวัลได

ผูกํากับดูแล
: รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
เกณฑมาตรฐาน

โทรศัพท
E-mail

: 080-2656451
:

หลักฐาน

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
รายงานผลการดําเนินงาน อาจารยเบญจวรรณ ชัยปลัด
อาจารยธารณา สุวรรณเจริญ
นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู
โทรศัพท
: 088-2805813
E-mail
: kpru.crenic@gmail.com
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 6 กํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน

ผลการดําเนินงาน
มีการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ที่
สอดคลองกับแผนกลยุทธคณะครุศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และมี
การเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของแผนไวอยาง
ชัดเจน
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มีการ
กําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมาย รวมไปถึง
กิจกรรมทีส่ นองตอบตัวชี้วัดตางๆ และการ
วิเคราะหอตั รากําลังจากขอมูลการเกษียณอายุ
ราชการในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) รวม
ไปถึงมีการสํารวจขอมูลเพื่อจัดทําแผนความ
ตองการพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นของ
บุคลากรสายวิชาการ โดยจําแนกเปนกลุม
สาขาวิชา ประกอบดวย ความตองการพัฒนาดาน
ตําแหนงทางวิชาการ และความตองการพัฒนา
ดานคุณวุฒิทางการศึกษา และความตองการ
พัฒนาตนเองในระดับทีส่ ูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน ประกอบดวย ความตองการพัฒนา
ดานตําแหนงทางวิชาการระดับชํานาญการ/
ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ
และดานการพัฒนาคุณวุฒิทางการศึกษา
ในปการศึกษา 2560 มีการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนบริหารและ
พัฒนาบุคคลากร ดังนี้
การวางแผนอัตรากําลังและระบบการสรร
หาบุคลากร มีผลการดําเนินงานตามแผน ดังนี้
1. อาจารยประจําคณะครุศาสตรทุกคนมี
คุณวุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ
กับหลักสูตร และสาขาวิชาที่เปดสอน
2. อาจารยประจําคณะครุศาสตรทุกคนมี
ประสบการณการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
3. อาจารยประจําคณะครุศาสตรทุกคนมี
ความชํานาญการในศาสตรการสอนในสาขาวิชา/

หลักฐาน
คศ.5.1-6-1
แผนบริหารและพัฒนา
บุคคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 –
2565 คณะครุศาสตร
คศ.5.1-6-2
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 2/2560
คศ.5.1-6-3
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนบริหาร
และพัฒนาบุคลากร ประจําป
การศึกษา 2560
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ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรนั้นๆ และมีการใชเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย
4. รอยละ 90.9 ของอาจารยประจําคณะ
ทั้งหมดไดรับการพัฒนาสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับอาจารย เชน การพัฒนาทักษะการสอน
การพัฒนาดานภาษาอังกฤษ
การยกระดับสมรรถนะบุคลากรสูความเปน
มืออาชีพ มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. อาจารยประจําที่สอบผานเกณฑสมรรถนะ
ภาษาตางประเทศ (TOEIC 500 หรือเทียบเทา)
รอยละ 5.16 ประกอบดวย
- ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ พันธกล่ํา
- ผูชวยศาสตราจารยชลชลิตา แตงนารา
- อาจารยศรวัส ศิริ
- อาจารยมนตรี หลินภู
2. อาจารยประจําที่จัดการเรียนการสอนเปน
ภาษาอังกฤษ รอยละ 6.45 ประกอบดวย
- อาจารยศรวัส ศิริ
- อาจารย ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
- อาจารยเลเกีย เขียวดี
- อาจารยศิริโสภา แสนบุญเวช
- รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
3. อาจารยคณะครุศาสตร รอยละ 90.9
ไดรับการพัฒนาตามขีดสมรรถนะดานการจัดการ
เรียนการสอน
4. จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนสนับสนุนการ
วิจัย จํานวน 27 คน และมีอาจารยที่ไดรับทุน
แลกเปลีย่ นอาจารย ณ ประเทศสิงคโปร จํานวน
2 คน ไดแก
- ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ พันธกล่ํา
- อาจารยศรวัส ศิริ
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาย มีผล
การดําเนินงานตามแผน ดังนี้
1. บุคลากรสายสนับสนุนที่อายุการ
ปฏิบัติงานถึงเกณฑการพัฒนาตําแหนงในระดับที่
สูงขึ้น จํานวน 5 คน ประกอบดวย

หลักฐาน
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
- นางสาวระพีพร พุมอิ่ม
- นางสาวฉวีวรรณ จันทรออน
- นางมาริตา จิตชู
- นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี
- นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
ซึ่งทุกคนอยูในระหวางการจัดทําเอกสารเพื่อ
ขอตําแหนงในระดับชํานาญการ นอกจากนี้ ยังมี
การสงเสริมใหพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
สนับสนุน ไดพัฒนาความรูดานการทําตําแหนงใน
ระดับทีส่ ูงขึ้น โดยกําหนดใหเขารวมโครงการ
ฝกอบรมการจัดทําระดับทีส่ ูงขึ้น การประเมินคา
งาน การวิเคราะหคางาน เพื่อการเขาสูตําแหนง
ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร
2. บุคลากรสายสนับสนุนที่มผี ลการทดสอบ
ผานเกณฑสมรรถนะภาษาตางประเทศ TOEIC
450 หรือเทียบเทา จํานวน 1 คน คือ นางสาว
ภัทวรรณ ไชยภักดิ์ นอกจากนี้ ยังมีการเขารวม
อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน
ดานภาษาอังกฤษ ระหวางวันที่ 12 กุมภาพันธ –
2 มีนาคม 2561 และเขารวมการทดสอบวัด
มาตรฐานดานภาษาอังกฤษ (TOEIC MOCK
Test) ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 จัดโดยศูนยภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. บุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตรทุก
คน ไดรับการพัฒนาทักษะดานวิชาชีพเฉพาะ

ผูกํากับดูแล
: รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท
E-mail

: 095-3519191
: wachira.kpru@gmail.com

หลักฐาน

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : ผศ.ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
รายงานผลการ
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
ดําเนินงาน
โทรศัพท
: 099-2414169
E-mail
: nunenyy.p@gmail.com
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มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 7 ดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคลองกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
คณะทีไ่ ดปรับใหการ
ดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบดวย
การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการ PDCA
(Plan Do Check Action) เพื่อใหการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของคณะ ฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทุก ๆ
ดาน โดยกระบวนการ PDCA จะเริ่มตั้งแตการ
วางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน และการนําผลการดําเนินงาน
ไปปรับปรุง
คณะฯ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา และทําใหการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารงานของคณะ โดย
- กําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจตาง ๆ ของคณะอยางชัดเจน ซึ่งมีหนาที่
ปฏิบัติงาน และกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
ภารกิจใหบรรลุเปาหมาย และมีประสิทธิภาพ
- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคลองกับ
การกําหนดผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามภารกิจ
เพื่อทําหนาที่สังเคราะหและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
- มีการประชุมเตรียมความพรอมและชี้แจง
การดําเนินงานตามภารกิจตางๆของคณะฯ รวมไป
ถึงการกํากับติดตามการดําเนินงานบริหาร
หลักสูตรและนําเสนอผลการดําเนินงานที่ผานมา
ในการประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร
ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560
คณะครุศาสตรมีระบบการกํากับติดตาม
ตรวจสอบการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ ดังนี้
- การกํากับติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําป โดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ทําหนาที่กํากับติดตามการใช
จายงบประมาณของหนวยงานตางๆที่สังกัด
มหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร มีการรายงาน
การใชจายงบประมาณประจําป หลังเสร็จสิ้นไตร

หลักฐาน
คศ.5.1-7-1
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
คศ.5.1-7-2
คําสั่งคณะครุศาสตร ที่
021/2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
การสังเคราะหและจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2560
คศ.5.1-7-3
รายงานการประชุม
คณาจารยคณะครุศาสตร
ครั้งที่ 2/2560
คศ.5.1-7-4
รายงานการใชจาย
งบประมาณประจําป
งบประมาณ 2560 และ
2561
คศ.5.1-7-5
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
มาสที่ 4 ของปงบประมาณตางๆ รวมทั้งมีการ
วิเคราะหการใชจายงบประมาณสําหรับกิจกรรม/
โครงการ วาเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
หรือไม และเกิดผลลัพธอยางไร
- การกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการประจําป คณะครุศาสตร โดย
รายงานผานระบบ E-SPR และมีการนําเสนอผล
การดําเนินงานตอผูบริหารคณะ และผูบ ริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย
- การสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
โดยผาน Google form และมีการกําหนดใหทุก
โปรแกรมวิชาติดตามการมีงานทําของบัณฑิต โดย
ทําหนังสือแจงไปยังโปรแกรมวิชา และรายงานผล
การติดตามการดําเนินงาน โดยแจงใหโปรแกรม
วิชารับทราบขอมูลเปนระยะ นอกจากนี้ยังมีการ
สรุปขอมูลการมีงานทําและนําเสนอขอมูลใหที่
ประชุมคณะฯ รับทราบ
- มีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน และ
ประเมินผูบริหารทุกป โดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง โดยมีผล
การประเมินประจําป 2560 อยูในระดับดีมาก
(𝑥𝑥̅ = 4.70)
- มีการกํากับติดตามการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยนําขอเสนอแนะ
จากการประเมินในปการศึกษา 2559 มาปรับปรุง
และพัฒนาการดําเนินงานของคณะฯ ในป
การศึกษา 2560 โดยจะมีการกํากับติดตามฯ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะ เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ ใน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่
2/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และ
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่
2/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
- มีการกํากับติดตามการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร อยาง

หลักฐาน
คศ.5.1-7-6
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รอบ 3 และ 6
เดือน
คศ.5.1-7-7
ระบบการกํากับติดตาม
ขอมูลการมีงานทําของ
บัณฑิต คณะครุศาสตร
คศ.5.1-7-8
สรุปผลการสํารวจขอมูลการ
ติดตามภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต ประจําป
การศึกษา 2560
คศ.5.1-7-9
รายงานการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
งานของผูบริหาร ประจําป
2560
คศ.5.1-7-10
แผนพัฒนาคุณภาพตาม
ขอเสนอแนะในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560
คศ.5.1-7-11
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 2/2560
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
นอยปละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 29
กันยายน พ.ศ. 2560 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 2
เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อเปนการกํากับการ
ดําเนินงานบริหารหลักสูตร ใหเปนไปตาม
เปาหมาย และสอดคลองกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร และมีการนําเสนอผลการกํากับ
ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
พ.ศ. 2561
มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตรและรับคณะ
ซึ่งดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยหลักสูตร
กําหนดเขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ในระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
2561 ซึ่งคณะครุศาสตร มีหลักสูตรที่อยูในความ
รับผิดชอบทั้งสิ้น 14 หลักสูตร ทั้งในระดับปริญญา
ตรี ประกาศนียบัตร และบัณฑิตศึกษา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
หลักสูตร
ค.บ. ภาษาจีน
ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร
ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. การประถมศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. คอมพิวเตอร
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ป. วิชาชีพครู
ป.โท/ป.เอก บริหารการศึกษา
ป.เอก ยุทธศาสตร

วันตรวจประเมิน
17 พฤษภาคม 61
25 พฤษภาคม 61
28 พฤษภาคม 61
30 พฤษภาคม 61
31 พฤษภาคม 61
4 มิถุนายน 61
4 มิถุนายน 61
5 มิถุนายน 61
8 มิถุนายน 61
11 มิถุนายน 61
11 มิถุนายน 61
6 กรกฎาคม 61
10 กรกฎาคม 61

หลักฐาน
คศ.5.1-7-12
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 1/2561
คศ.5.1-7-13
วาระการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งที่ 2/2561
คศ.5.1-7-14
รายงานผลการกํากับติดตาม
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
คศ.5.1-7-15
ตารางตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2560
คณะครุศาสตร
คศ.5.1-7-16
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ที่ 658/2561
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา
2560
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มี

ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
โดยผูประเมินจะตองมีคณ
ุ วุฒิทางการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่รับการตรวจ
ประเมินและมีประสบการณการเปนผูประเมินฯ
ระดับหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียนเปนผูป ระเมินของ
สกอ. หรือเขารับการอบรมการเปนผูประเมิน
ระดับหลักสูตร ที่หนวยงานหรือสถาบันของ
ผูเชี่ยวชาญจัดขึ้น และมีประสบการณการเปนผู
ประเมินระดับหลักสูตรมากอน
และในระดับคณะจะเขารับการตรวจประเมิน
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ซึ่งคณะครุศาสตร
กําหนดเขารับการตรวจประเมิน ในวันที่ 13
กรกฎาคม 2561 โดยผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณการเปนผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
สามารถใหขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของคณะฯ ใหดีและมีประสิทธิภาพ
จํานวน 3 ทาน และเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณจากภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 ทาน

ผูกํากับดูแล
: ผศ.อมรา ศรีแกว
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท
E-mail

หลักฐาน
คศ.5.1-7-17
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจําป
การศึกษา 2560

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : อาจารยกษมา สุรเดชา
รายงานผลการ
อาจารยศริ ิโสภา แสนบุญเวช
ดําเนินงาน
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
โทรศัพท
: 099-2414169
E-mail
: nunenyy.p@gmail.com

: 083-6265716
: aum_raja@hotmail.com

การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

7 ขอ
7 ขอ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ

5 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
/

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ

7 ขอ

7 ขอ

5 คะแนน

เปาหมายปถัดไป
7 ขอ
บรรลุเปาหมาย
(/,X)
/
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ตัวบงชี้ที่ 5.2
ชนิดของตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ขอ

ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
กระบวนการ
คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
มี ขอ
เกณฑมาตรฐาน
 1 มีระบบและกลไกในการ
กํากับการดําเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรใหเปนไป
ตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
3 - 4 ขอ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มี
ความสอดคลองกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของสถาบัน เพื่อใหการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของทุกหลักสูตรเปนไปในทิศทางเดียวกัน
และมีการจัดทําระบบและกลไกการกํากับติดตาม
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
โดยจัดทําเปนประกาศคณะครุศาสตร และ
เผยแพรใหแกทุกหลักสูตรภายในคณะ รวมไปถึง
การจัดทํารูปแบบการรายงานผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 เพื่อใหทุก
หลักสูตรดําเนินการอยางเปนระบบ
คณะครุศาสตรมีการสนับสนุนการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้
- มีการสรางความรูความเขาใจในระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระบบและกลไกการกํากับติดตาม
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร
โดยผานการประชุมคณาจารยประจําคณะ ครั้งที่
3/2560 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560
- มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
กํากับติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ครั้งที่ 1) โดย

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
6 ขอ

หลักฐาน
คศ.5.2-1-1
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
คศ.5.2-1-2
ประกาศคณะครุศาสตร
เรื่อง ระบบและกลไกการ
กํากับติตามการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร
คศ.5.2-1-3
แบบรายงานผลการ
ดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการกํากับติตามการ
ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
คณะครุศาสตร
คศ.5.2-1-4
สรุปผลการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานการประกัน
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 2

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
จัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หองประชุม
ชั้น 2 คณะครุศาสตร
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยจัดขึ้นในวันที่
11 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมชั้น 2 คณะ
ครุศาสตร
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู และกํากับ
ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยจัดขึ้นระหวางวันที่ 21 – 23
พฤษภาคม 2561 ณ เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ
- มีการจัดอบรมผูประเมินภายในระดับ
หลักสูตร โดยรวมกับสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใน
ระหวางวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2561 ณ หอง
ประชุมคุรรุ มสัก 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร

หลักฐาน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
(ครั้งที่ 1)
คศ.5.2.1-5
สรุปผลการกํากับติดตามผล
การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร
(ครั้งที่ 2)
คศ.5.2-1-6
รายชื่อผูเขารวมอบรมผู
ประเมินภายในระดับ
หลักสูตร

คศ.5.2-1-7
รายงานการประชุม
คณาจารยประจําคณะ ครั้ง
ที่ 3/2560
มีคณะกรรมการกํากับ
คณะครุศาสตร มีการกําหนดผูรบั ผิดชอบในการ คศ.5.2-2-1
ติดตามการดําเนินงานให
กํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
รายงานการประชุม
เปนไปตามระบบที่กําหนด ภายใน ระดับหลักสูตร โดยจัดทําเปนคําสั่งคณะ คณะกรรมการประจําคณะ
ในขอ 1 และรายงานผลการ ครุศาสตร เพื่อทําหนาที่ในการกํากับติดตามการ ครุศาสตร ครั้งที่ 2/2560
ติดตามใหกรรมการประจํา ดําเนินงานใหเปนไปตามระบบและกลไกการ
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คศ.5.2-2-2
มีการกํากับติดตามการดําเนินงานการประกัน รายงานการประชุม
การศึกษา
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และรายงานผล
คณะกรรมการประจําคณะ
การกํากับติดตามตอคณะกรรมการจํานวน 2 ครั้ง ครุศาสตร ครั้งที่ 1/2561
ดังนี้
ครั้งที่ 1 การกํากับติดตามการดําเนินงานการ คศ.5.2-2-3
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จัดขึ้นใน คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
วันที่ 29 กันยายน 2560 ณ หองประชุมชั้น 2
กํากับติดตามการดําเนินงาน
คณะครุศาสตร และรายงานผลการกํากับติดตาม ประกันคุณภาพภายใน
ตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อรับทราบ ในการ ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2560
122 | ห น า

 รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2560 : คณะครุ ศ าสตร
มี

ขอ

 3

เกณฑมาตรฐาน

มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ของหลักสูตรใหเกิดผลตาม
องคประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่
2/2560 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2 การกํากับติดตามการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จัดขึ้นใน
วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 และรายงานผลการ
กํากับติดตามตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2561
คณะครุศาสตรมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรในแตละ
องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ดังนี้
- มีการกํากับติดตามขอมูลอาจารยประจํา
หลักสูตร และจัดทํารายงาน สมอ.08 เสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และดําเนินการเสนอตอ สกอ.
เพื่อพิจารณาตอไป ซึ่งในปการศึกษา 2560 มีการ
เสนอ สมอ.08 จํานวน 4 หลักสูตร คือ หลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร สาขาวิชา
ภาษาจีน และสาขาวิชาพลศึกษา และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
- พัฒนาระบบการกํากับติดตามการสํารวจ
ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต และระบบการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนานักศึกษา
พัฒนาดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และการวิจัยใหแกหลักสูตร เพื่อนําไปใชในการ
บริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ จํานวน
1,289,970 บาท
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน
ในรายวิชาปฏิบัติการ (คาวัสดุฝก) ใหแกหลักสูตร
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ จํานวน 1,412,880 บาท
- สนับสนุนประมาณดานครุภณ
ั ฑใหแก
หลักสูตร ซึ่งในปการศึกษา 2560 มีหลักสูตรที่
ไดรับการจัดสรรงบลงทุน จํานวน 5 หลักสูตร คือ

หลักฐาน
คศ.5.2-2-4
รายงานผลการกํากับติดตาม
การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร

คศ.5.2-3-1
เอกสาร สมอ.08 เพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของอาจารยประจําหลักสูตร
คศ.5.2-3-2
ระบบการกํากับติดตามการ
สํารวจขอมูลการมีงาน และ
การประเมินคุณภาพบัณฑิต
คศ.5.2-3-3
แผนงานโครงการ/กิจกรรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560 – 2561
คศ.5.2-3-4
แผนงานโครงการพัฒนา
บุคลากร คณะครุศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561
คศ.5.2-3-5
แผนงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพการทําวิจยั ของ
อาจารยคณะครุศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561
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ขอ

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไป สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพล
ศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชา
คอมพิวเตอร รวมทั้งสิ้น 4,204,000 บาท
- สนับสนุนงบประมาณใหแกบุคลากร จํานวน
5,000 บาท/คน เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
ศักยภาพที่เหมาะสมกับตนเอง เชน การอบรม
สัมมนา หรือการศึกษาดูงาน
- สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ผลงานวิจัย และการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
ใหแกอาจารย เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการ
พัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการ อีกทั้งยัง
เปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหแก
อาจารย
- มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หองสตูดโิ อ ที่
ใหบริการในการสืบคนขอมูล หรือสามารถ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปนแหลงใน
การจัดการเรียนรู มีหองปฏิบตั ิการทางภาษา และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนดาน
วิทยาศาสตร โดยการสรางหองจําลองการสอน
วิทยาศาสตร และหอง STEM
- มีหองสมุด และศูนยศึกษาการพัฒนาครู
เพื่อใหบริการนักศึกษา และอาจารยเพื่อการ
คนควาเอกสารเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ดังนี้
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ ทําหนาที่
ประสานงาน ใหคําปรึกษา สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
- มีการจัดทํารูปแบบและตัวอยางในการ
รายงานผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ

หลักฐาน
คศ.5.2-3-6
ภาพถายหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบตั ิการ
ทางภาษา หองปฏิบัติ
วิทยาศาสตร และศูนย
STEM
คศ.5.2-3-7
ภาพถายหองสมุดและศูนย
ศึกษาการพัฒนาครู คณะ
ครุศาสตร
คศ.5.2-3-8
รูปแบบและตัวอยางในการ
รายงานผลการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการ
กํากับติดตามการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร
คศ.5.2-3-9
แผนงานโครงการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร
ประจําปงบประมาณ 2561
คศ.5.2-3-10
ระบบการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การดําเนินงานของหลักสูตร
คศ.5.2-3-11
แนวปฏิบัติในการเคลียร
เอกสารเบิกจายสําหรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
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ขอ

 4

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
กํากับติดตามการประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560
- สนับสนุนงบประมาณบํารุงการศึกษาสําหรับ
ใชในการดําเนินงานเตรียมความพรอมเพื่อเขารับ
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรละ 5,000 บาท
- พัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอการดําเนินงานของหลักสูตร
- สนับสนุนการดําเนินงานในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เชน
การจัดทําเอกสารที่เกีย่ วของสําหรับกิจกรรมการ
ตรวจประเมิน การประสานงานระหวางหลักสูตร
และสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน
มีการประเมินคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสํานัก
หลักสูตรตามกําหนดเวลา ประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตร
ทุกหลักสูตร และรายงานผล ตองเขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินใหกรรมการ
ภายใน ระดับหลักสูตร ระหวางเดือนพฤษภาคม –
กรกฎาคม และมีการกําหนดหลักเกณฑในการ
ประจําคณะเพื่อพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้
1. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 3 ทาน ที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เขารับการ
ประเมิน แตตองมีอยางนอย 1 ทานที่มีคุณวุฒิตรง
กับหลักสูตรที่เขารับการประเมิน
2. ผูประเมินทั้ง 3 ทาน จะตองผานการอบรม
การเปนผูป ระเมินและมีประสบการณการเปนผู
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยอยาง
นอย 1 ทาน ตองขึ้นทะเบียนเปนผูประเมินของ
สกอ. และมีชื่ออยูในฐานขอมูลขอมูลของ สกอ.
3. เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ ตองเปน
บุคคลภายในหลักสูตร หรือบุคลากรภายนอก
หลักสูตรที่มีประสบการณการทําหนาที่เลขานุการ
โดยหลักสูตรของคณะครุศาสตร จํานวน 14
หลักสูตร เขารับการตรวจประเมินตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักฐาน
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร

คศ.5.2-4-1
ตารางตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา
2560 คณะครุศาสตร
คศ.5.2-4-2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจําปการศึกษา
2560
คศ.5.2-4-3
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2560
คณะครุศาสตร
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตร
ค.บ. ภาษาจีน
ค.บ. พลศึกษา
ค.บ. คณิตศาสตร
ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป
ค.บ. สังคมศึกษา
ค.บ. การประถมศึกษา
ค.บ. ภาษาไทย
ค.บ. คอมพิวเตอร
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
ป. วิชาชีพครู
ป.โท/ป.เอก บริหารการศึกษา
ป.เอก ยุทธศาสตร

วันตรวจประเมิน
17 พฤษภาคม 61
25 พฤษภาคม 61
28 พฤษภาคม 61
30 พฤษภาคม 61
31 พฤษภาคม 61
4 มิถุนายน 61
4 มิถุนายน 61
5 มิถุนายน 61
8 มิถุนายน 61
11 มิถุนายน 61
11 มิถุนายน 61
6 กรกฎาคม 61
10 กรกฎาคม 61

หลักฐาน
คศ.5.2-4-4
วาระการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร ครั้งที่ 2/2561

คณะครุศาสตร มีการรายงานผลการประเมิน
และขอเสนอแนะที่ไดจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ
พิจารณา โดยแตละหลักสูตร มีผลการประเมิน
ดังนี้
สาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาการประถมศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
ระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหาร
และการพัฒนา

คะแนน

ระดับ
คุณภาพ

2.65
3.83
3.83
3.40
3.57
3.51
3.39
3.17
3.24
3.27

ปานกลาง

3.41

ดี

3.39

ดี

3.30
3.50

ดี
ดี

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
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 5

 6

เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
โดยเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครุศาสตร ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561
-

นําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประจําคณะมาปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคณ
ุ ภาพดีขึ้น
อยางตอเนื่อง
มีผลการประเมินคุณภาพ
คณะครุศาสตร มีหลักสูตรที่รบั ผิดชอบ
หลักสูตรผานองคประกอบที่ จํานวน 14 หลักสูตร ดังนี้
1 การกํากับมาตรฐาน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีน
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตรทั่วไป
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพล
ศึกษา
- หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
- หลักสูตครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 หลักสูตร
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
ระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร

หลักฐาน

คศ.5.2-6-1
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจําป
การศึกษา 2560
คณะครุศาสตร
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เกณฑมาตรฐาน

ผลการดําเนินงาน
- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 หลักสูตร
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
ยุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
โดยทุกหลักสูตรมีผลการดําเนินงาน ผาน ใน
องคประกอบที่ 1 คือ การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตร

หลักฐาน

การประเมินตนเองปนี้
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คะแนนการประเมินตนเอง

6 ขอ
5 ขอ
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

6 ขอ
5 ขอ
ผูกํากับดูแล
: ผศ.อมรา ศรีแกว
เกณฑมาตรฐาน
โทรศัพท
E-mail

: 083-6265716
: aum_raja@hotmail.com

4 คะแนน

บรรลุเปาหมาย
(/,X)
X

เปาหมายปถัดไป
6 ขอ

คะแนนการประเมินจาก
บรรลุเปาหมาย
คณะกรรมการ
(/,X)
4 คะแนน
X
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/ : อาจารยจุฑาทิพย โอบออม
รายงานผลการ
อาจารยนันทิวัน อินหาดกรวด
ดําเนินงาน
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
โทรศัพท
: 099-2414169
E-mail
: nunenyy.p@gmail.com
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สวนสรุป
3.1 ผลการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2560
ผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตัวบงชี้คุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2
อาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
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ตัวบงชี้ที่ 1.3
จํานวนอาจารยประจําคณะที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

เปาหมาย

คาเฉลี่ย 3.51

รอยละ 25

รอยละ 30

ตัวตั้ง
47.00

ผลลัพธ
ตัวหาร
(%หรือสัดสวน)
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
14
47.00 / 14 หลักสูตร
= 3.36

(21 x 100) / 77.5
= 27.10
(27.10 x 5) / 40
= 3.39
(26 x 100) / 77.5
= 33.50
(33.50 x 5) / 60
= 2.80

คารอยละของอาจารยประจํา
คณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
= 27.10
ดังนั้นคะแนนที่ได
= 3.39
คารอยละของอาจารยประจํา
ที่คณะดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ = 33.50
ดังนั้นคะแนนที่ได
= 2.80

คะแนนประเมิน
(เกณฑสกอ.)

บรรลุเปาหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไมบรรลุ)

3.36 คะแนน

X

3.39 คะแนน

/

2.80 คะแนน

/

หมายเหตุ
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สวนที่ 3

ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ตัวบงชี้ที่ 1.4
5 คะแนน
2,244.69
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5
6 ขอ
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6
6 ขอ
กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองคประกอบ
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

6 ขอ

-

คะแนนประเมิน
(เกณฑสกอ.)

บรรลุเปาหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไมบรรลุ)

4.55 คะแนน

X

73.5

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
รอยละ 1.80

-

6 ขอ

5 คะแนน

/

-

6 ขอ

5 คะแนน

/

ตัวหาร

4.02
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
6 ขอ

ดี
5 คะแนน

/

หมายเหตุ
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ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

เปาหมาย
สาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ
สังคม
ศาสตร 25,000
บาท/คน

ตัวตั้ง

ตัวหาร

1,776,579 / 73.5
= 24,171.14

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
(24,171.14 x 5) / 25,000
= 4.83 คะแนน
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ตัวบงชี้ 2.3
รอยละ 10
21.40 x 100 / 77.5
27.62 x 5 / 20
ผลงานวิชาการของอาจารย
= 27.62
= 6.91 คะแนน
ประจําและนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองคประกอบ
4.94
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1
6 ขอ
6 ขอ
การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองคประกอบ
5.00
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1
6 ขอ
6 ขอ
ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองคประกอบ
5.00

คะแนนประเมิน
(เกณฑสกอ.)

บรรลุเปาหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไมบรรลุ)

4.83 คะแนน

X

5 คะแนน

/

ดีมาก
5 คะแนน

/

ดีมาก
5 คะแนน

ดีมาก

/

หมายเหตุ
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ตัวบงชี้ที่ 5.1
7 ขอ
การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจกลุม สถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2
6 ขอ
ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองคประกอบ
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้

คะแนนประเมิน
(เกณฑสกอ.)

บรรลุเปาหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไมบรรลุ)

5 คะแนน

/

5 ขอ

4 คะแนน

X

4.50
4.46

ดี
ดี

ผลลัพธ
ตัวหาร
(%หรือสัดสวน)
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
7 ขอ

-

หมายเหตุ
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ผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตัวบงชี้คุณภาพ

ตัวบงชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบงชี้ที่ 1.2
อาจารยประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก

ตัวบงชี้ที่ 1.3
จํานวนอาจารยประจําคณะที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ตัวบงชี้ที่ 1.4

เปาหมาย

คาเฉลี่ย 3.51

รอยละ 25

รอยละ 30

5 คะแนน

ตัวตั้ง
47.29

ผลลัพธ
ตัวหาร
(%หรือสัดสวน)
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
14
47.29 / 14 หลักสูตร
= 3.38

(21 x 100) / 77.5
= 27.10
(27.10 x 5) / 40
= 3.39
(26 x 100) / 77.5
= 33.50
(33.50 x 5) / 60
= 2.80
2,244.69
73.5

คารอยละของอาจารยประจํา
คณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
= 27.10
ดังนั้นคะแนนที่ได
= 3.39
คารอยละของอาจารยประจํา
ที่คณะดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ = 33.50
ดังนั้นคะแนนที่ได
= 2.80
รอยละ 1.80

คะแนนประเมิน
(เกณฑสกอ.)

บรรลุเปาหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไมบรรลุ)

3.38 คะแนน

X

3.39 คะแนน

/

2.80 คะแนน

/

4.55 คะแนน

X

หมายเหตุ
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3.2 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ประจําปการศึกษา 2560
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

คะแนนประเมิน
(เกณฑสกอ.)

บรรลุเปาหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไมบรรลุ)

ตัวหาร

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)

-

6 ขอ

5 คะแนน

/

-

6 ขอ

5 คะแนน

/

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา
ตัวบงชี้ที่ 1.5
6 ขอ
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ 1.6
6 ขอ
กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองคประกอบ
ตัวบงชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

6 ขอ

-

4.02
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
6 ขอ

ดี
5 คะแนน

/

หมายเหตุ

|  รายงานการประเมิ น ตนเอง ประจํา ป ก ารศึ ก ษา 2560 : คณะครุ ศ าสตร

ผลการดําเนินงานของหนวยงาน

134 | หนา

ตัวบงชี้คุณภาพ
ตัวบงชี้ที่ 2.2
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค

เปาหมาย
สาขาวิชา
มนุษยศาสตรและ
สังคม
ศาสตร 25,000
บาท/คน

ตัวตั้ง

ตัวหาร

1,776,579 / 73.5
= 24,171.14

ผลลัพธ
(%หรือสัดสวน)
(24,171.14 x 5) / 25,000
= 4.83 คะแนน
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ตัวบงชี้ 2.3
รอยละ 10
21.40 x 100 / 77.5
27.62 x 5 / 20
ผลงานวิชาการของอาจารย
= 27.62
= 6.91 คะแนน
ประจําและนักวิจัย
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองคประกอบ
4.94
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ 3.1
6 ขอ
6 ขอ
การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองคประกอบ
5.00
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 4.1
6 ขอ
6 ขอ
ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองคประกอบ
5.00

คะแนนประเมิน
(เกณฑสกอ.)

บรรลุเปาหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไมบรรลุ)

4.83 คะแนน

X

5 คะแนน

/

ดีมาก
5 คะแนน

/

ดีมาก
5 คะแนน

ดีมาก

/

หมายเหตุ
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวตั้ง

ตัวบงชี้ที่ 5.1
7 ขอ
การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจกลุม สถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ
ตัวบงชี้ที่ 5.2
6 ขอ
ระบบกํากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย / ระดับคุณภาพรายองคประกอบ
รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้

คะแนนประเมิน
(เกณฑสกอ.)

บรรลุเปาหมาย
( / = บรรลุ ,
x = ไมบรรลุ)

5 คะแนน

/

5 ขอ

4 คะแนน

X

4.50
4.46

ดี
ดี

ผลลัพธ
ตัวหาร
(%หรือสัดสวน)
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
7 ขอ

-

หมายเหตุ
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ภาคผนวก

คําสั่งคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ที่ ๐๒๑ / ๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการสังเคราะหและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
------------------------------------------------------------ดวยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตองเขารับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เพื่อใหการ
ดําเนินงานการสังเคราะหและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะครุศาสตร ดําเนินไปไดดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นคณะครุศาสตร จึงดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการสังเคราะหและจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษาใหขอเสนอแนะ แกปญหาและสั่งการตามที่
เห็นสมควร ประกอบดวย
คณบดีคณะครุศาสตร
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
กรรมการ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองคณบดีฝายบริหาร วางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดําเนินงานการสังเคราะหและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตร มีหนาที่สังเคราะห จัดทํารายงานการประเมินตนเอง รวบรวมเอกสารและเขารับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย
๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
อาจารยจุฑาทิพย โอบออม
หัวหนา
รองศาสตราจารย ดร.สุณี บุญพิทักษ
ผูชวย
อาจารยอรวรรณ สุมประดิษฐ
ผูชวย
รองศาสตราจารยพัทธนันท วงษวิชยุตม
ผูชวย
อาจารยอรทัย บุญเที่ยง
ผูชวย
๒.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
อาจารยเลเกีย เขียวดี
หัวหนา
-๒- / ผูชวยศาสตราจารยชูวทิ ย ไชยเบา

๒.๓

๒.๔

๒.๕

๒.๖

ผูชวยศาสตราจารยชูวิทย ไชยเบา
ผูชวย
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ผูชวย
อาจารยรัตติกาล โสภัคคศรีกุล
ผูชวย
อาจารยศรวัส ศิริ
ผูชวย
อาจารยเกรียงไกร กันตีมูล
ผูชวย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
อาจารยนิติพันธ บุตรฉุย
หัวหนา
รองศาสตราจารยธวัช วีระศิริวัฒน
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยกอเกียรติ วิทยรัตน
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารย ม.ล.ปทมาวดี สิงหจารุ
ผูชวย
อาจารยทวิโรฒ ศรีแกว
ผูชวย
อาจารยธัชนิติ วีระศิริวัฒน
ผูชวย
อาจารยภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
ผูชวย
อาจารยสุพล เพ็ชรบัว
ผูชวย
อาจารยลัดดาวัลย แกวใส
ผูชวย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผูชวยศาสตราจารยชลชลิตา แตงนารา
หัวหนา
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ พันธกล่ํา
ผูชวย
อาจารยถิรวิท ไพรมหานิยม
ผูชวย
อาจารยธารณา สุวรรณเจริญ
ผูชวย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร
อาจารยธิดารัตน ทวีทรัพย
หัวหนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยรัตน บุมี
ผูชวย
อาจารยศรินญา หวาจอย
ผูชวย
อาจารยเฉลิม ทองจอน
ผูชวย
อาจารยวิวัฒน ทวีทรัพย
ผูชวย
อาจารยเมธี มธุรส
ผูชวย
นายพินิต มณีเขียว
ผูชวย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป
ดร.ปราณี เลิศแกว
หัวหนา
อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
ผูชวย
อาจารยศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล
ผูชวย

-๓- / อาจารยธิดารัตน พรหมมา

อาจารยธิดารัตน พรหมมา
ผูชวย
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยดรุณี ชัยมงคล
ผูชวย
นายไกรศร สิงหไฝแกว
ผูชวย
๒.๗ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ
หัวหนา
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผูชวย
อาจารยเบญจวรรณ ชัยปลัด
ผูชวย
อาจารยจิรพงค พวงมาลัย
ผูชวย
อาจารยโกมินทร บุญชู
ผูชวย
๒.๘ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
อาจารยนันทิวัน อินหาดกรวด
หัวหนา
อาจารยนุชจรีย สีแกว
ผูชวย
อาจารยสุภาพร สายเขื่อน
ผูชวย
อาจารยนันทิยา หมูคํา
ผูชวย
อาจารยมงคล มณฑศิริ
ผูชวย
๒.๙ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ผูชวยศาสตราจารยจิรัฏฐ เพ็งแดง
หัวหนา
ผูชวยศาสตราจารยอมรา ศรีแกว
ผูชวย
อาจารยศุภรดา สุขประเสริฐ
ผูชวย
อาจารยกษมา สุรเดชา
ผูชวย
อาจารยมานพ ศรีเทียม
ผูชวย
อาจารยรุงนภา บุญยิ้ม
ผูชวย
๒.๑๐ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญลอม ดวงวิเศษ
หัวหนา
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
ผูชวย
อาจารยยุทธนา พันธมี
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาต เตชะ
ผูชวย
อาจารยศิริโสภา แสนบุญเวช
ผูชวย
อาจารยวชิระ พิมพทอง
ผูชวย
ผูชวย
อาจารยมนตรี หลินภู
๒.๑๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ดร.ประจบ ขวัญมั่น
หัวหนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล ผูชวย
-๔- / ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผูชวย
รองศาสตราจารย ดร.ถาวร สารวิทย
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน วรานุสาสน
ผูชวย
๒.๑๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการบริหารและการพัฒนา
รองศาสตราจารย ดร.สมชัย วงษนายะ
หัวหนา
รองศาสตราจารย ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ ผูชวย
รองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ
ผูชวย
ดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส
ผูชวย
รองศาสตราจารย ดร.ศรันย วงศคําจันทร
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทรี ดวงทิพย
ผูชวย
๒.๑๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสุรีย พันธแกว
หัวหนา
ผูชวยศาสตราจารยอรอนงค แจมผล
ผูชวย
รองศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา
ผูชวย
ดร.จารุนันท ขวัญแนน
ผูชวย
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ผูชวย
๓. คณะกรรมการดําเนินงานการสังเคราะหและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ระดับคณะ มีหนาที่สังเคราะห จัดทํารายงานการประเมินตนเอง รวบรวมเอกสารและเขารับการตรวจประเมิน
ภายในระดับคณะ ประกอบดวย
องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
ตัวบงชี้ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยอมรา ศรีแกว
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
อาจารยธิดารัตน ทวีทรัพย
ผูชวย
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
ผูชวยและเลขานุการ
ตัวบงชี้ ๑.๒ อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
อาจารยธิดารัตน พรมมา
ผูชวย
นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู
ผูชวยและเลขานุการ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๓ อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
ผูชวยศาสตราจารยชลชลิตา แตงนารา
ผูชวย
นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู
ผูชวยและเลขานุการ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๔ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
อาจารยศรินญา หวาจอย
ผูชวย
-๕- / นางสาวกาญจนา นาคสวาท

นางสาวกาญจนา นาคสวาท
ผูชวยและเลขานุการ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย
รองศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
อาจารยศรวัส ศิริ
ผูชวย
อาจารยทวิโรฒ ศรีแกว
ผูชวย
อาจารยมนตรี หลินภู
ผูชวย
อาจารยวชิระ พิมพทอง
ผูชวย
อาจารยลัดดาวัลย แกวใส
ผูชวย
อาจารยนชุ จรีย สีแกว
ผูชวย
นายพรหมธร พูลสุข
ผูชวยและเลขานุการ
ตัวบงชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
อาจารยไตรรงค เปลี่ยนแสง
ผูชวย
อาจารยธัชนิติ วีระศิริวัฒน
ผูชวย
อาจารยรุงนภา บุญยิ้ม
ผูชวย
อาจารยอรทัย บุญเที่ยง
ผูชวย
อาจารยจิรพงค พวงมาลัย
ผูชวย
นายพรหมธร พูลสุข
ผูชวยและเลขานุการ
องคประกอบที่ ๒ การวิจัย
ตัวบงชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
อาจารยอุไรวรรณ ปานทโชติ
ผูชวย
อาจารยศุภรดา สุขประเสริฐ
ผูชวย
อาจารยรัตติกาล โสภัคคศรีกุล
ผูชวย
อาจารยภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม
ผูชวย
อาจารยโกมินทร บุญชู
ผูชวย
นายอานนท ปลื้มเนตร
ผูชวยและเลขานุการ
ตัวบงชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ
ผูชวย
นายอานนท ปลื้มเนตร
ผูชวยและเลขานุการ
ตัวบงชี้ ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
อาจารยศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล
ผูชวย
นายอานนท ปลื้มเนตร
ผูชวยและเลขานุการ
-๖- / องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.ยุภาดี ปณะราช
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
อาจารยยุทธนา พันธมี
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยอนุสิษฐ พันธกล่ํา
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
ผูชวย
ผูชวยศาสตราจารยชูวิทย ไชยเบา
ผูชวย
อาจารยเฉลิม ทองจอน
ผูชวย
อาจารยวิวัฒน ทวีทรัพย
ผูชวย
นายอานนท ปลื้มเนตร
ผูชวยและเลขานุการ
นายศาสตราวุธ กิมิพันธ
ผูชวยและผูชวยเลขานุการ
องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยธงชัย ชอพฤกษา
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสุรีย พันธแกว
ผูชวย
อาจารยเลเกีย เขียวดี
ผูชวย
อาจารยเมธี มธุรส
ผูชวย
ดร.ขวัญชัย ขัวนา
ผูชวย
อาจารยสุพล เพ็ชรบัว
ผูชวย
อาจารยนันทิยา หมูคํา
ผูชวย
นายพรหมธร พูลสุข
ผูชวยและเลขานุการ
องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
ตัวบงชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน
และเอกลักษณของคณะ
เกณฑขอ ๑ การพัฒนาแผนกลยุทธ ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
ดร.ประจบ ขวัญมั่น
ผูรับผิดชอบ
ผูชวยศาสตราจารยจิรัฏฐ เพ็งแดง
ผูรับผิดชอบ
อาจารยนิติพันธ บุตรฉุย
ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
ผูรับผิดชอบ
เกณฑขอ ๒ การวิเคราะหตนทุนตอหนวย ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาริชาต เตชะ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
ผูรับผิดชอบ
-๖- / เกณฑขอ ๓ การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

เกณฑขอ ๓ การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญลอม ดวงวิเศษ
ผูรับผิดชอบ
ดร.จารุนันท ขวัญแนน
ผูรับผิดชอบ
นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ
ผูรับผิดชอบ
เกณฑขอ ๔ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
ผูรับผิดชอบ
ดร.ปราณี เลิศแกว
ผูรับผิดชอบ
นางมาริตา จิตชู
ผูรับผิดชอบ
นางสาววาสนา จันทรผอง
ผูรับผิดชอบ
เกณฑขอ ๕ การจัดการความรู ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
ผูรับผิดชอบ
อาจารยเบญจวรรณ ชัยปลัด
ผูรับผิดชอบ
อาจารยธารณา สุวรรณเจริญ
ผูรับผิดชอบ
นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู
ผูรับผิดชอบ
เกณฑขอ ๖ แผนพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย
รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
ผูรับผิดชอบ
เกณฑขอ ๗ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยอมรา ศรีแกว
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
อาจารยกษมา สุรเดชา
ผูรับผิดชอบ
อาจารยศิริโสภา แสนบุญเวช
ผูรับผิดชอบ
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
ผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ ๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ประกอบดวย
ผูชวยศาสตราจารยอมรา ศรีแกว
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้
อาจารยจุฑาทิพย โอบออม
ผูชวย
อาจารยนนั ทิวัน อินหาดกรวด
ผูชวย
นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์
ผูชวยและเลขานุการ

ทั้งนี้มอบหมายใหรองคณบดีฝา ยประกันคุณ ภาพการศึกษา เปนผูรั บผิดชอบดูแ ลใหกิจกรรม
เปนไปดวยความเรียบรอย
สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารย ดร.วชิระ วิชชุวรนันท)
คณบดีคณะครุศาสตร

