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ค าน า 
 

 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรครุศาสตรบ์ัณฑิต (5 ปี) และมีระบบการบริหารจดัการทีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยถือว่า
การประกันคุณภาพเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานการประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา 2555 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร การจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับโปรแกรมและระดับคณะฯ ต่อไป 
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                                                                         ( ผศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ ) 
                                                         ประธานโปรแกรมวิชาการประถมศกึษา 
                                                                              31 พฤษภาคม 2556 
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บทสรุปผู้บริหาร  
โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)                                                    

 

บทท่ี 1 ส่วนน า   

ช่ือหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา  

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ (ถ้ามี)    

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและโครงสร้างการบริหาร  

คณะกรรมการบรหิาร   

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน (ถ้ามีมากกว่า 1)     
จ านวนนักศึกษา/ จ านวน FTES   
จ านวนอาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนุน (ถ้ามี)  
งบประมาณ และอาคารสถานที่ (ถ้ามี)   
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
ผลการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปทีี่ผา่นมา  
บทท่ี 2 ส่วนส าคัญ   
ผลการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี   
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  (สกอ.)    

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 : กระบวนการพัฒนาแผน  (สกอ.)     

องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต (สกอ.)  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร (สกอ.)   
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 : อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.)    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 : อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.)    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 : ระบบการพฒันาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.)    
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.)  
ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 : ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
(สกอ.)   

 

ข 



ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 : ระดบัความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนกัศึกษา 
(สกอ.)   

 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน: ด้านคุณภาพบัณฑิต  (สมศ.)  
ตัวบ่งช้ีที่ 1 : บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี (สมศ.)   
ตัวบ่งช้ีที่ 2 : คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4 : ผลงานของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์ (สมศ.)  
(ด ำเนินกำรในปี 2555) 

 

องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา (สกอ.)  
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 : ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร (สกอ.)    
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 : ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ.)    
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย (สกอ.)  
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
ประจ า (สกอ.)   

 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  :  ด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ (สมศ.)  

ตัวบ่งช้ีที่ 5 : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการตพีิมพห์รือเผยแพร่  (สมศ.)   

ตัวบ่งช้ีที่ 6 : งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์  (สมศ.)   

ตัวบ่งช้ีที่ 7 : ผลงานวิชาการที่ได้รับการรบัรองคุณภาพ  (สมศ.)   

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม(สกอ.)    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 : ระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแกส่ังคม(สกอ.)    

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 : กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม(สกอ.)    

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  :  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  

ตัวบ่งช้ีที่ 8  : ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียน 
การสอน หรือการวิจัย(สมศ.)  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 9  : ผลการเรียนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก(สมศ.)  51 

องค์ประกอบท่ี 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม(สกอ.)   

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(สกอ.)   59 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน  :  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  

ตัวบ่งช้ีที่ 10 : การส่งเสริมและสนบัสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  61 

ตัวบ่งช้ีที่ 11 : การพฒันาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  63 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ (สกอ.)  

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 : ระบบบรหิารความเสี่ยง (สกอ.)   65 



ภาคผนวก ภาพถ่ายกิจกรรม         
 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน (สมศ.)  

ตัวบ่งช้ีที่ 13 : การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้รหิารสถาบัน (สมศ.)  67 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ (สกอ.)  

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 : ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.)  

องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน(สกอ.)    

97ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (สมศ.)  

ตัวบ่งชี้ที่ 16 : ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน
(สมศ.)  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.1 : ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 : ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลกัษณ์  

ตัวบ่งช้ีที่ 17 : ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน(สมศ.)   

98ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  (สมศ.)   

ตัวบ่งชี้ที่ 18 : ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ของสถาบัน(สมศ.)   

ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 : ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็นที่ 1 (ภายใน
มหาวิทยาลัย) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 18.2 : ผลการช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปญัหาสังคมในประเด็นที่ 1 (ภายนอก
มหาวิทยาลัย) 

 

  
99 องค์ประกอบท่ี 10  นโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา  3 ดี (3D)”  
ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 : การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)   72 
ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 :  ผลทีเ่กิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  มีความรู้  เจตคติที่ดี ตลอดจน
เกิดพฤติกรรม  

75 

องค์ประกอบท่ี 11 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถาบัน (สอดคล้อง ตัวบ่งชี้ 9.1 (สกอ.) เกณฑ์
ข้อ 3) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 11.1 ความรู้คู่ชุมชน นิยาม : อาจารย ์บัณฑิต และนักศึกษามีความรู ้และน าความรู้
ไปสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และชุมชนเป็นแหลง่เรียนรู ้

76 

บทท่ี 3 ส่วนสรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  
 ตาราง      ส.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 79 


