
:: การประถมศึกษา [ 6 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

บทท่ี 2  ส่วนส าคัญ 
 

องค์ประกอบ 1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนนิการ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะและสถาบัน โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรในโปรแกรม
วิชา และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2551 – 2554) 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะในการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะและ
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
โปรแกรมวิชา ดังน้ี  
     1. บุคลากรในโปรแกรมวิชาฯ มีส่วนร่วมใน
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2556-
2560  
     2. ประธานโปรแกรมวิชาฯ และอาจารย์ใน
โปรแกรมได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน” ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
- โปรแกรมวิชาฯมีส่วนร่วมกับคณะครุศาสตร์มี
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปีที่ครอบคลุมพันธกิจหลักของ
คณ ะ  ซ่ึ งสอดคล้ อ ง กับน โยบ ายของสภ า
มหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับที่ 10 โดยบุคลากรของคณะฯ มีส่วนร่วมใน
การทบทวน  ก าหนดค่ า เป้ าหมายตั วชี้ วั ด
ยุทธศาสตร์เพื่อกาหนดเป็นค่าเป้าหมายรวมของ
คณะฯ มีการนาเสนอพิจารณาในที่ป ระชุม
คณ ะกรรมการบ ริห ารคณ ะฯ  และ เสน อ
มหาวิทยาลัย สาหรับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย คณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนโดยการทบทวนปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
สะท้อนผลการดาเนินงานตามภารกิจ  

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
ปปว.. 1.1-1-1 
- แผนพัฒนาโปรแกรม
วิชาการศึกษา
ประถมศึกษา  (พ.ศ. 
2554 – 2557) 
 
-แผนปฏิบัติราชการ4ปี 
ประจ าปี งบประมาณ 
2554 
 
-แผนกลยุทธ์คณะครุ
ศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.
2556-2560 
 
-ค าสั่งคณะครุศาสตร์ที่ 
012/2555 
 
-ค าสั่งมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

โดย ประธานโปรแกรมวิชาฯ และอาจารย์ใน
โปรแกรมได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพ
ตามมาตรฐาน” ในวันที่  17-22 เมษายน พ.ศ.
2554 ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ อ.ปราณ
บุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 2 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะใน
การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะ
ไปสู่บุคคลภายในโปรแกรมวิชา 
 

-โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษาเข้าร่วม
ประชุมครั้ง1/2554 วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 
2554 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
2555 
-โป รแกรม วิชาการศึ กษาประถมศึกษารับ
มอบหมายภาระงานส าหรับบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ 
-โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะมีการประชุมจัดท า 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนกลยุทธ์ และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
บุคคลภายในโปรแกรมวิชา 
- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯท าการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธ
กิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
 

ปปว.. 1.1-2-1 
- หนังสือเชิญประชุม
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2555 
 
ปปว.. 1.1-2-2 
-ค าสั่งมอบหมายภาระ
งานส าหรับบุคลากร
คณะครุศาสตร์ 
 
-ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
-สรุปรายงานผลการ
การจัด กิจกรรมการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
-แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ค ณ ะ     
ครุศ าสตร์  ป ระจ าปี 
พ.ศ.2552-2555 (ฉบับ
ทบทวน) 
- ค าสั่งคณะครุศาสตร์ 
(ค าสั่งให้เข้าร่วม)  
 

 3 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะใน
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น
แผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธ
กิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษาเข้าร่วม
การประชุม2/2555 เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2555 ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 
2555 
-โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯท าการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธ
กิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

1. รายวิชาวิจัยในชั้นเรียนเด็กประถมศึกษา 
2. โครงการกิจกรรมอบรมเพลงส าหรับเด็ก

ประถมศึกษา 

ปปว. 1.1-3-1 
- รายงานการประชุม
2/2555 เ พื่ อ จั ด ท า
แผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจ าปี 2555 
 
-แผนปฏิบัติราชการ4ปี 
ประจ าปี งบประมาณ 
2555 
 
-ค าสั่งคณะครุศาสตร์ 
(ใช้หลักฐานร่วมกับคณะ) 
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ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูกผ้าและ
ประดิษฐ์ตัวอักษร 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ 
Eleatioce 

5. การศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้พัฒนา
เด็กประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐและ
เอกชนฯ 

6. โครงการกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ประถมศึกษา
และGoodbye senior Early Childhood 

7. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษา
พิเศษ 

8. กิจกรรมค่ายฝึกเยาวชนที่ค่ายสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนารถ จังหวัดพิษณุโลก 

9. กิจกรรมการจัดนิทรรศการงานคุรุ
วิชาการ ครั้งที่ 8 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2554 

10. กิจกรรมเด็ก ประจ าปี 2555  
11. การศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กับเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย 
- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯท าการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธ
กิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยคณะมีการประชุมคณาจารย์
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2554 พ.ศ.2555 ณ 
ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุศาสตร์ 

 4 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะใน
การก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่า
เป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

- โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษาได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการและเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีสู่การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพตามมาตรฐาน” 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯก าหนดตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 
และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี                

 

ปปว.. 1.1-2-2 
-ค าสั่งมอบหมายภาระ
งานส าหรับบุคลากร
คณะครุศาสตร์ 
 
ปปว. 1.1-4-1 
-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัด
ประชุมปฏิบัติการ 
“การทบทวนแผน   
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีฯ” 

 5 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะใน
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

- ในปีงบประมาณ 2555 โปรแกรมวิชาฯ ได้มี
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 

ปปว. 1.1-5-1 
-บันทึกข้อความขอ
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ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ประจ าปีครบ 4 พันธกิจ ทั้งสิ้น 7 โครงการ ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทุกด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ความอนุเคราะห์การ
จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินติดตามและ
ประเมินโครงการ 

 6 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะใน
การติดตามผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะฯ มีการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามไตรมาส และรายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา  

ปปว. 1.1-6-1 
รายงานการติดตาม
และประเมินผล
โครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2555   

 7 โปรแกรมวิชาประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ตามแผนปฏิบัติการของคณะ 
  

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
คณะครุศาสตร์ 
 

 8 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะน าผล
การพิจารณา ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจ าคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  

โปรแกรมวิชาเข้าร่วมประชุมกับคณะในการ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี   

ใชข้้อมูลร่วมกับคณะ 
(บันทึกการประชุมของ
คณะ) 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

8 ข้อ 8 ข้อ 5 คะแนน  8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน .....ข้อ 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 
 
 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
          บุคลากรในโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะในการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะและสถาบันทุกปี 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 .......................................................................... ........................................................................................ ..................... 
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ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบ  2  การผลิตบัณฑิต  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทั่วไป 

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

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
มีการด าเนินการ 2 ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป 
 

หมายเหตุ  
ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) 
และ เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN 
University Network Quality Assurance) 
(AUNQA)  (ด้านการผลิตบัณฑิต)  

TQF (ข้อ)  AUN.QA (ระดับ 
Level) 

1,2,3,4,5  1.1-1.4,2.1-2.3,3.1-
3.7,11.1-11.7 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชามีการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนด โดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

-โปรแกรมวิชาแจ้งข้อมูลให้กับคณะในเรื่อง
ศักยภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน
บุคลากร  วุฒิทางการศึกษา  ความพร้อมของ
แหล่งฝึกประสบการณ์ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย จ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาใหม่ที่สามารถรับได้ในแต่ละ
ปี ฯลฯ เพื่อให้คณะฯพิจารณาเปิดสอน
โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษา โดยเปิด
สอนอย่างต่อเน่ืองตลอดมา (ปรากฎอยู่ใน
หลักสูตร ทั้ง 54 และ 49 “ศักยภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตร”) 
-มีการปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา  
- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะฯ จัดท า

-ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง ระบบ
และกลไกการจัดท า
รายละเอียดของ
หลักสูตร  
 
-หลักสูตรการศึกษา
ประถมศึกษาปรับปรุงปี 
2549 
 
-หลักสูตรครุศาสตร์
บัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาประถมศึกษา 
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ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
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เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร โดย
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร              
เพื่อก ากับดูแลให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ.2548 และแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และมีคู่ มือ
การเสนอขอเปิดและปิดหลักสูตรเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดย
มีขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร ดังน้ี  
     1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรคณะครุศาสตร์ 
     2. จัดประชุมอาจารย์ เพื่อชี้แจง
และก าหนดโครงสร้างหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
     3. พิจารณาร่างหลักสูตร  โดยเชิญ
ผู้ เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการจัดท าหลักสูตร  
     4. จัดประชุมการวิพากษ์หลักสูตร 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ ใช้บัณฑิต และผู้ที่
เ ก่ียวข้อง   
     5. น าเสนอร่างหลักสูตรต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ  
     6. คณะฯ ส่งร่างหลักสูตรให้
คณะกรรมการสภาวิชาการ  
     7. คณะฯ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (ถ้า
มี) 
     8. คณะฯ น าร่างหลักสูตร             
(ที่แก้ไขแล้ว) เสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
     9. คณะฯ ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
(ถ้ามี)  
 10. จัดส่งหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ให้
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อ
พิจารณารับรอง  

 ( 5 ปี) ( หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2554 ) 
 
-ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเรื่อง 
ระบบและกลไกการ
จัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตร 
 
-หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชรหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2549 
-คู่ มือการเสนอขอเปิด
และปิดหลักสูตร
(http://202.29.15.
55/form/open-
close.pdf) และใช้
หลักฐานร่วมกับคณะ)  
 
-เกณฑ์มาตรฐาน  
หลักสูตรระดับอุดม   
ศึกษา พ.ศ. 2548  
และแนวทางการ
บริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 
 
-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 
-เอกสารการวิพากษ์
หลักสูตรของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

http://202.29.15.55/form/open-close.pdf
http://202.29.15.55/form/open-close.pdf
http://202.29.15.55/form/open-close.pdf
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 โปรแกรมวิชามีการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนระบบและกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ประถมศึกษามีศักยภาพพร้อมที่จะด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน    และหลักสูตร ค.บ.
การศึกษาประถมศึกษายังเป็นที่ต้องการของ
ชุมชน มีนักศึกษาสนใจเข้าศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง   
จึงไม่มีการปิดหลักสูตร    
 
 
  

-ประกาศสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง ระบบ
และกลไกการจัดท า
รายละเอียดของ
หลักสูตร  
-หลักสูตรการศึกษา
ประถมศึกษาปรับปรุงปี 
2549—เอกสาร สนส.
2.1-1-1 คู่มือนักศึกษา
ทุกปีการศึกษา  และ
เว็บไซต์ 
http://202.29.15.55 
หรือ 
http://202.29.15.162 
-เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 และ แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 
-คู่มือการเสนอขอเปิด
และปิดหลักสูตร 
-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
(ใช้ร่วมกับคณะฯ 
องค์ประกอบที่ 2) 

 3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไป
ต า ม เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวบ่ งชี้ผลการ
ด าเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพื่ อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” 

หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษามีการ
ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา มีการประกัน
คุณภาพหลักสูตรตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอน มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้เสนอต่อคณบดี 
 
 

 

http://202.29.15.55/
http://202.29.15.162/
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

กรณี ที่ ห ลั กสู ต ร ใด ยั ง ไม่ มี ป ร ะกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่ก าหนดใน
ภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
สภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องด้วย  
  (หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 
2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ) 
ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 
(TQF) และ เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN 
University Network Quality Assurance) 
(AUNQA)  (ด้านการผลติบัณฑติ) 

 
 
 
 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ
ให้มี   การด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 
ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่
ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์  การ
ประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี ทุก
หลักสูตร 

คณะครุศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมก ากับการด าเนินการของ
หลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและกลไกการ
จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  หลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และร้อยละ 
80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนด  ในการประเมิน
หลักสูตรยังไม่ครบรอบระยะเวลาตามกรอบ
เวลาที่ก าหนด 

-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะครุ
ศาสตร์ 
-รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดของหลักสูตร
การศึกษาประถมศึกษา
เสนอต่อคณบดี 
-รายงานการประเมินผล
การด าเนินงานหลักสูตร
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่
ก าหนด) 

 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ
ให้มี  การด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 
ข้อ 2 และ ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร 

คณะครุศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมก ากับการด าเนินการของ
หลักสูตรท าให้ผลการด าเนินงานหลักสูตร
การศึกษาประถมศึกษาผ่านเกณฑ์การ
ประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

-รายงานการประเมินผล
การด าเนินงานหลักสูตร
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
-รายงานการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา
ประถมศึกษา ปี พ.ศ. 
2554  
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การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

..5...ข้อ ..5...ข้อ คะแนน.5....  ..5...ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- จุดเดน่ของหลักสูตร 2554 คือ มีการรวมรายวิชาที่มีเนื้อหาซ้ าซ้อนให้เป็นวิชาเดียวกัน  
- โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษา มีอาจารย์ผู้สอนที่มีความช านาญเฉพาะด้าน สามารถถ่ายทอดวิชาและ

เทคนิคด้านให้กับนักศึกษาอย่างเต็มที่ มีการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เน้นกระบวนการคิด และ
กระบวนการท างานเป็นทีม  

 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

-  ควรมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อเหตุการณ์ของโลกปัจจุบัน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 .................................................................................................................................................................. ..................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : โปรแกรมวิชาสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

 
  1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
  2)  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 
ผลการด าเนินงาน 
 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ า  (ปจก.2.2-0-1) จ าแนกได้ดังน้ี 
     -  อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  จ านวน    1  คน  คิดเป็นร้อยละ   16.67 
     -  อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า     จ านวน    4  คน  คิดเป็นร้อยละ   66.67 
    -  อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกทั้งหมดหรือเทียบเท่า    จ านวน   1   คน  คิดเป็นร้อยละ  16.67 

 -  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   จ านวน 6 คน   
         แสดงได้ดังตารางที่  2.2.1   
 
ตารางที่  2.2.1  จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

คณะ…. วุฒิการศึกษา(คน) สัดส่วน (%) 
ป.ตรี  ป.โท ป.เอก รวม ตรี โท เอก 

โปรแกรมวิชาการศึกษา
ประถมศึกษา 
 

1 4 1 6 16.67 66.67 16.67 

 
   ค านวณตามสูตรได้ดังนี้ : 
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               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 

=     
6
1 x 100   =   16.67 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =               = 

30
16.67  x 5 = 2.78คะแนน 

 
 

 
 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 16.67 2.78 คะแนน    ร้อยละ 30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 -คณะครุศาสตร์ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์โปรแกรมประถมศึกษาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

-คณะครุศาสตร์มีรางวัลพิเศษให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     x 5 
    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



:: การประถมศึกษา [ 18 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 อาจารย์ในโปรแกรมวิชาส่วนมากใกล้เกษียณอายุ ควรมีการสรรหาอาจารย์ใหม่โดยเฉพาะผู้มีวุฒิปริญญาเอกด้าน
การศึกษาประถมศึกษา 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน : โปรแกรมวิชาสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

  1) แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 หรือ 
  2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
 
ผลการด าเนินงาน 
 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  มีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วยศาสตราจารย์         
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  (ปจก.2.3-0-1) จ าแนกได้ดังน้ี 
 -  อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและรวมลาศึกษาต่อ   จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
          -  อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ไม่มีต าแหน่งวิชาการ     จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ   50  
           -  อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์     จ านวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ  50 
           -  อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์     จ านวน - คน  คิดเป็นร้อยละ ... 
           - อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์     จ านวน - คน  คิดเป็นร้อยละ ..... 
   แสดงได้ดังตารางที่ 2.3.1 
ตารางที่ 2.3.1  จ านวนอาจารย์จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ  (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คณะครุศาสตร์ ต าแหน่งทางวิชาการ (คน) สัดส่วน (%) 



:: การประถมศึกษา [ 19 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม 

โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษา 3 3 - - 6 50 50 0 0 100 

 
   ค านวณตามสูตรได้ดังนี ้

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ =              
 

=     
6
3 x 100   =   50 

 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =             

 
 

   =    
60
50 x 5   =  4.17  คะแนน 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 4.17 คะแนน    ร้อยละ  60 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 

จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารง 
        ต าแหน่งทางวิชาการ       x 100 

   จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

      ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                             x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



:: การประถมศึกษา [ 20 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 1. สนับสนุนด้านเวลาในการไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ โดยไม่ถือเป็นวันลา 
 2. จัดพี่เลี้ยงคอยให้คะแนะน าด้วยความจริงใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ  
ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และ เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN 
University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการ
ผลิตบัณฑิต) 

TQF (ข้อ) AUN.QA (ระดับ 
Level) 

8,9,10 6.1-6.10,7.1-7.4,   
12.1-12.2 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยโปรแกรมวิชามีส่วน
ร่วมกับคณะ 
 
 
 

- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะฯ 
มีการจัดท าแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ระยะ 4  ปี 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ โดย
บุคลากรในโปรแกรมวิชา
การศึกษาประถมศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน โดยเข้ารับการอบรม 

-แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร          
 
 



:: การประถมศึกษา [ 21 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาดูงาน พัฒนาทักษะการท า
วิจัย จัดท าแผนการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
อัตราก าลังของบุคลากรสาย
อาจารย์ เพื่อใช้ในการวางแผน
ความต้องการด้านบุคลากร 
ส ารวจความต้องการในการ
ฝึกอบรม  การประชุมสัมมนา 
และการศึกษาดูงานเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ 
การส ารวจความต้องการศึกษาต่อ  
และการพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อให้การด าเนินงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป   และท าการวางแผนการ
ก าหนดแผนอัตราก าลัง รวมถึง
เป้าหมายการจัดหาอาจารย์ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ในช่วง 10  ปี 
ข้างหน้า 

 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในโปรแกรมวิชาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ข้อมูลการพัฒนาตนเองของ 
คณาจารย์ในโปรแกรมวิชา มีการ
พัฒนาด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล ดังอ้างในน
เอกสารคณะ  ประกอบด้วย
รายชื่ออาจารย์ผูเ้ข้าอบรมเทคนิค
การสอน วิจัย การวัดผล และ
อ่ืนๆที่เป็นด้านวิชาการ 

-เอกสารงบประมาณ  
บก.ศ. 
 
- ใช้หลักฐานร่วมกับ
คณะ (รายงานการเข้า
ร่วมอบรม/ประชุม/
สัมมนา) 
 
- หนังสือขออนุญาต
ไปราชการ 
 
-เรื่อง ขอเรียนชิญเป็น
เกียรติในพิธีเปิดและ
ร่วมในการ
ประชุมสัมมนา
วิชาการเรื่อง “ 
บทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อเตรียมความ



:: การประถมศึกษา [ 22 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและ
ก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน
โปรแกรมวิชาสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-คณะมีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพทางกาย  สนับสนุน
การศึกษาดูงานต่างประเทศ การ
อบรมเพื่อพัฒนาความรู้  ในปี
การศึกษา 2554 มีบุคลากรใน
โปรแกรมฯศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ ทั้งหมด 5 คน คนละ 
1 ครั้ง 
-คณะจัดสรรห้องพักและ
ห้องปฏิบัติการของโปรแกรมเพื่อ
สนับสนุนให้โปรแกรมวิชา
สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะฯ 
มีการจัดสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี โดยการสร้าง
บรรยากาศสถานที่ท างานให้น่า
อยู่ และสร้างขวัญก าลังใจให้
บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี 
    1. มีระบบสวัสดิการตาม
ระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
    2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และสร้างบรรยากาศในการ
ท างาน 
    3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ 
    4. มีนโยบายดูแลสุขภาพ เช่น 
ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
- มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้บุคลากร
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

-รูปภาพการศึกษาดู
งาน 
 
-ภาพห้องท างานโป
แกรมประถมศึกษา 
 
- แฟ้มติดตามภาระ
งานอาจารย์ การ
จัดการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 
 
 
-ภาพห้องส่งเสริม
สุขภาพ สนามกีฬา 
ศูนย์แพทย์ทางเลือก 
เป็นต้น 
 
-เว็บไซต์คณะครุ
ศาสตร์แสดงความ
ยินดีกับ “รางวัลแด่
อาจารย์ผู้ประพฤติตน
ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น” 
  
 

 4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนในโปรแกรมวิชาน าความรู้และทักษะที่ได้จาก
การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการ
วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้อง 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
ก าหนดแนวทางการติดตาม
เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและ

-มคอ.3 วิชาวิจัยใน
ชั้นเรียน และ 
วิชาการให้การศึกษา
แก่พ่อแม่ 
 
-มคอ.3 วิชา



:: การประถมศึกษา [ 23 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ดังน้ี       
      1) จัดท าแฟ้มติดตามภาระ
งานอาจารย์ การจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      2) อาจารย์  และบุคลากร
สายสนับสนุน ส่งรายงานผลการ
อบรมหรือพัฒนามาที่คณะฯ 
 
 

นวัตกรรมการศึกษา
ส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา 
 
-สื่อภาษาและ
คณิตศาสตร์ของมอน
เตสซอรี่(การเรียนการ
สอน) 
 
-ชุดสื่อปริศนาค าทาย 
เรื่องพืช(การเรียนการ
สอน) 

 5 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะในการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือ
ปฏิบัติ 
 

- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะฯ 
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน  โดยส่งบุคลากรใน
โปรแกรมวิชาฯเข้าร่วมอบรมเรื่อง 
“จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน
และบุคลากร” ในวันที่ 26  
สิงหาคม 2554 ตลอดจนมีการ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
โดยการแจกคู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ และแจ้งให้
อาจารย์ทุกท่านทราบ ตลอดจนมี
การประเมินจรรยาบรรณทุกปี 

-คู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์  
 
-รายชื่อผู้เข้ารับการ
อบรม 

 6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 
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ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ...................................................................................................................................................... ................................. 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 โปรแกรมวิชาควรมีแผนระดับโปรแกรมวิชาในการพัฒนางานอย่างชัดเจน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. .......................................................... 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 

 

หมายเหตุ  
ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และ เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN 
University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการ
ผลิตบัณฑิต) 

TQF (ข้อ) AUN.QA (ระดับ 
Level) 

3,4,6,7 4.1-4.4,5.1-5.7 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกการ อาจารย์ในโปรแกรมวิชาด าเนินการเก่ียวกับการ -ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
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ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
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เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกหลักสูตร 

ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยปฏิบัติตามประกาศ  แนวปฏิบัติการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  
และจากการชี้แจงของคณะฯที่ก าหนดให้ผู้สอนจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา  ดังน้ัน  อาจารย์
ในโปรแกรมจึงจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้แก่  การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้า จัด
ให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา โครงงาน 
วิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ และการสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
(แผนตามไตรมาส---โครงการ กจิกรรม ประเมินผล) 
การเรียนการสอน มีแผน+การประเมิน 

กลไกการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
- มคอ.3            
- มอค.5  
- ผลงานนักศึกษา 
-เอกสารประกอบการประชุม
เตรียมความพร้อมการประเมิน
ประกันคุณภาพภายในระดับ
คณะและโปรแกรมวิชา 
-คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
โปรแกรมวิชาประจ าปี
การศึกษา 2553-2555 ( ฉบับ
ปรับปรุง ) 
-รายงานการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 

 2 ทุกรายวิชามีรายละเอียด
ของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา ตามที่
ก าหนดในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

อาจารย์มีการจัดท า มคอ. 3 ก่อนเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา  

มคอ.3 และ  มคอ. 5    
 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 

-อาจารย์มีการจัดท าแผนการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้
ศึกษาด้วยตนเองโดยมอบหมายให้นักศึกษาหาข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
รวมถึงแหล่งเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น รายวิชาการสัมมนาประถมศึกษา  / กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ / การสอนวิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กประถมศึกษา/ ศิลปะส าหรับเด็กประถมศึกษา /
นิทานส าหรับเด็กประถมศึกษา  และรายวิชาการให้
การศึกษาแก่ผู้ปกครอง      
-มอบหมายนักศึกษาท าวิจัยด้วย RBL 

-รายงาการวิจัยแบบ RBL 
- มคอ. 3 
-ชิ้นงานของนักศึกษา 
 
-หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้
นักศึกษาเข้าศึกษาดูงานและ
ร่วมจัดกิจกรรมในโรงเรียน 
 
-ภาพถ่ายการฝึกสอน 
 
-หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษา
ประถมศึกษา 



:: การประถมศึกษา [ 26 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 ( 5 ปี) ( หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554 ) 
 
-หลกัสูตรครุศาสตร์บัณฑิต ( 
ค.บ. 5 ปี ) สาขาวิชาการศึกษา
ประถมศึกษา ( หลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 )       
 
-สรุปรายงาน ผลการประเมิน
กิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการ
บริหารจัดการศึกษา เรื่อง การ
บีบลูกโป่งและการจัดซุ้มลูกโป่ง 
ณ.ห้องประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร  วันที่ 3-4 
กันยายน 2554 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2554 
-แผนงาน/โครงการ : กิจกรรม
การให้ความรู้และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่นักศึกษา
โปรแกรมวิชาการศึกษา
ประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง  
“ การพัฒนาผู้เรียนด้วย
กิจกรรมโมโตริค“  
 
 

 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 

จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ เช่น  พานักศึกษาไปเรียนรู้ที่ โรงเรียนอนุบาล  
คณะนักศึกษาไปดูงานที่จังหวัดต่างๆ และลงมือ
ปฏิบัติจริงในชุมชน 

-แผนงานโครงการ/กิจกรรม 
-หนังสือเชิญวิทยากร 
-หนังสือขอศึกษาดูงาน 
-รายงานผลโครงการ 
-ภาพถ่าย/วีดิทัศน์ 
 
-โครงการศึกษาดูงานสถาน
สงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทาง
สมองและปัญญาบ้านเฟื่องฟ้า 
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ และ
โรงเรียนเกษมพิทยา 



:: การประถมศึกษา [ 27 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
-ออกค่ายจังหวัดตาก 
 
-ออกค่ายโรงเรียนบ้านลานห้วย
เดื่อ 
 
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
กับราชภัฏนครปฐม 
 
-ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี 
โปรแกรมวิชาการศึกษา
ประถมศึกษา  หมู่เรียน  
5311201 
 
-การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่
โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 
 
-รายงานการศึกษาดูงานและ
การสัมมนาการศึกษา
ประถมศึกษา ณ.จังหวัดเลย  
หนองคายและจังหวัดอุดรธานี 
ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค 2554 

 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
จากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

มีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาศึกษางานวิจัย
ด้านการให้ความรู้กับผู้ปกครองเด็กประถมศึกษา แล้ว
เขียนเป็นโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก
ประถมศึกษา   
โดยผู้สอนน าเทคนิกการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ 
เทคนิกการสัมภาษณ์ มาฝึกให้นักศึกษาเก็บข้อมูล
ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูก และให้นักศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูล ไปใช้จัดโครงการให้ความรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
เด็กประถมศึกษา ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในรายวิชาการให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็กประถมศึกษา  
 
 
 

มคอ. 3 รายวิชา “การให้
ความรู้แก่ผู้ปกครอง” 
-โครงการ 
-รูปภาพ 
 
-เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมให้
ความรู้ผู้ปกครองเด็ก
ประถมศึกษา 
 
-การให้การศึกษาความรู้แก่พ่อ 
แม่ ผู้ปกครองที่มีบุตรอายุ
ระหว่าง 3-6 ปี ณ.หมู่ที่ 6 ต าบล
พรานกระต่าย อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 
 
-โครงการการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง 



:: การประถมศึกษา [ 28 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 6. มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจแต่
ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน  ทุกรายวิชาและทุก
ภาคการศึกษา  ผลการประเมินรายวิชาที่เปิดสอนใน
โปรแกรมวิชาประถมศึกษาไม่มีรายวิชาใดต่ ากว่า 
3.51 

-ผลการประเมินการสอน
ออนไลน์ที่รวบรวมเม่ือสิ้นสุด
ภาคเรียน 
 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 

-ปรับปรุงหลักสูตร เป็น หลักสูตรปีการศึกษา 2554 
-ปรับปรุง มคอ.3 

-บุคลากรน าผลการประเมินการเรียนรู้มาปรับปรุงการ
เขียน มคอ.3 ในรายวิชาในต่อไปน้ี ได้แก่ รายวิชา
ทักษะการคิดส าหรับเด็กประถมศึกษา รายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กประถมศึกษา รายวิชาศิลปะ
ส าหรับเด็กประถมศึกษา รายวิชาหนังสือส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา เป็นต้น 

- หลักสูตรฯ 54 
-  มคอ.3 ,  มคอ.5 ของแต่ละ
รายวิชา 
 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
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ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 
 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 .................................................................................................................................................................. ..................... 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - โปรแกรมวิชาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทินการด าเนินงานของโปรแกรมวิชา เพื่อจัดท าเป็นระบบและ
กลไกประกันคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับโปรแกรมวิชา 
           - ปีการศึกษา 2555 เริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  facebook ประสานงานกิจกรรมภายในโปรแกรมและบันทึก
รายงานการประชุมของโปรแกรม เป็นต้น 
 - การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาสู่การวิจัย และมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอ่ืนๆ เช่น เทคนิค
การน ากิจกรรม การวางแผนการท างาน ฯลฯ ด้วยการได้ฝึกปฏิบัติจริง 
 - จัดห้องสมุดหรือสถานที่เพื่อการศึกษาค้นคว้าทางการศึกษาประถมศึกษา และฝึกทักษะต่างๆ โดยเฉพาะ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 30 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทั่วไป 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

หมายเหตุ  
ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และ เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN 
University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการ
ผลิตบัณฑิต) 

TQF (ข้อ) AUN.QA (ระดับ 
Level) 

11.1-11.7 8.1-8.3,9.1-9.4,13.1-
13.3,14.1-14.4,15.1 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
ส ารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนก าหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

โปรแกรมวิชการศึกษาประถมศึกษาร่วมกับคณะวิชา
ส ารวจ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  และคณะฯก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตไว้ในคู่มือรับสมัครเข้าศึกษาต่อ 
 
 
 

-ประกาศคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์   
 
-แบบส ารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตตามความต้องการ
ของผู้ใช้? 

 2 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
น าผลจากข้อ 1 มาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียน การสอน การ
วัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิต ที่
พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

เอาผลจากข้อ 1 มาใช้ เม่ือดูรายละเอียดของคณะแล้ว... 
-โปรแกรมฯปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน   
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  เช่น ในรายวิชา
ปฏิบัติการ มีการประเมินผลในด้านทักษะความรู้ปฏิบัติ 
และ มคอ.3 
-อบรมงานธุรการ , ผูกผ้า 
- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะฯ น าผลจากข้อ 1 มาร่วม
พิจารณาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยในระดับ
โปรแกรมวิชาฯมีการน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน การวัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ 
- โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

-แผนการจัดกิจกรรม 
 
-เอกสารการน าผลมาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตร (ใช้
ข้อมูลร่วมกับคณะฯ)              
 
-มคอ.2  
 
-โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
 



:: การประถมศึกษา [ 31 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
 

 3 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่ เอ้ือต่อการ
พัฒ นาคุณ ลักษณะของ
บัณฑิต 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะมีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต คือ มีการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ
สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  โดยในการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชาจะมีโสตทัศนูปกรณ์  ต่าง ๆ เพื่อให้
การ เรี ย นการสอน เป็ น ไป อย่ าง มี ป ระสิ ท ธิภ าพ 
ตลอดจนมีการจัดห้องปฏิบัติการส าหรับให้นักศึกษาได้
ค้นคว้าหนังสือ ต ารา และมีคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้
ใช้ในการท างาน  
-โรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 

-ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และศูนย์
ศึกษาการพัฒนาครู 
(รายชื่อครุภัณฑ์ ใช้
หลักฐานร่วมกับคณะ) 

 4 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
จัดท าระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะฯจัดท าระบบและกลไก
การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุม
ระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
โดยยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ   
       

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง กลไกการส่งเสริมให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ (ใช้หลักฐาน
ร่วมกับคณะ) 

 5 มีกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
โปรแกรมวิชา /งาน
ประสานบัณฑิตศึกษา 

-โครงการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา วัดภูหินดัง อ าเภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
-โปรแกรมวิชาจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
โดยสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
- โปรแกรมวิชาฯ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ช่วยในการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา ตาม
โครงการ/กิจกรรมต่อไปน้ี 

- กิจกรรมไหว้ครู  
      - กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์น้องพี่ 
      - กิจกรรมปฏิบัติธรรมภาวนา  
      - กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ
นักศึกษาต่างสถาบัน       

-เอกสาร มคอ.3 
- รายงานการด าเนินงาน
กิจกรรม 
/โครงการ 
 
-คณาจารย์ร่วมเป็น
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพ
ติด ในงานกีฬาสีภายใน
ต้านภัยยาเสพติด ปี
การศึกษา 2554 
 
-เรื่อง ขออนุญาตให้
นักเรียนเข้าโครงการ
มหกรรมศิลปวัฒนธรรม



:: การประถมศึกษา [ 32 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

พื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 3 
 
-เรื่อง ขออนุญาตให้
นักศึกษาไปราชการเพื่อ
เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้าน
นานาชาติ 
 
-เรื่อง ขออนุญาตให้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี 2554 
 
-ขออนุญาตให้นักศึกษาไป
ราชการเพื่อเผยแพร่
วัฒนธรรมพื้นบ้าน
นานาชาติ 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 โปรแกรมมีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



:: การประถมศึกษา [ 33 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 โปรแกรมวิชาผลักดันให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 .......................................................................... ........................................................................................ ..................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กบันักศกึษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

- โปรแกรมวิชาฯ  ร่วมกับคณะ ก าหนดพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจัดท า
แผนการด าเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

- แผนการด าเนินงาน
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
- ประกาศคุณลักษณะ
บัณฑิตคณะครุศาสตร์ (ใช้
หลักฐานร่วมกับคณะ) 
- หลักสูตรการศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ.2554 
-มคอ.3   
รายวิชาการสัมมนา
การศึกษาประถมศึกษา , 
รายวิชาการศึกษา
พฤติกรรมเด็กประถมศึกษา 
, 
รายวิชาการบริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษา , 
รายวิชาหลักสูตรการศึกษา
ประถมศึกษา 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ 
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา
และผู้เก่ียวข้องทราบอย่างทั่วถึง
ทั้งคณะ 

-โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะถ่ายทอดหรือเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา  
เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เก่ียวข้อง
ทราบ 
-อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาของหลักสูตร และแจ้งให้นักศึกษาทราบใน
ชั่วโมงแรกของการอธิบายรายละเอียดรายวิชา ผ่าน 

-หลักสูตรและมคอ.3
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์คณะ
ครุศาสตร์ 
 
-ประกาศคุณลักษณะ
บัณฑิตคณะครุศาสตร์ (ใช้
หลักฐานร่วมกับคณะ) 
-เว็บไซต์ครุศาสตร์แสดง



:: การประถมศึกษา [ 34 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

มคอ.3 
 

ความยินดีต่อรางวัลแด่
อาจารย์ผู้ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 
ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
ฉบับวันจันทร์ ที่ 19 ธ.ค 
2554 หน้า 2 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่ 
ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้
และเป้าหมายวัดความส าเร็จที่
ชัดเจน 

-โครงการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา วัดภูหินดัง 
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
-โปรแกรมวิชามีการจัดโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนดดังต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมไหว้ครู 
2. กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 
3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศขอขมาลาครู 
4. กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
5. กิจกรรมปฏิบัติธรรมภาวนา 

-รายชื่อนักศึกษ
ประถมศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม 
 
-นักศึกษาโปรแกรมวิชา
การศึกษาประถมศึกษาช้ัน
ปีที่ 2 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา 
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่
ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่าง
น้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 

-โปรแกรมวิชาประเมินผลโครงการ เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดดังต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมไหว้ครู 
2. กิจกรรมอบรมมารยาทไทย 
3. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศขอขมาลาครู 
4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศท าบุญตักบาตร 
5. กีฬาน้องพี่ประถมศึกษา “สายสัมพันธ์ฯ” 

และ Good bye senior 
6. โครงการการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา วัดภู

หินดัง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  

-รายงานสรุปการด าเนินงาน
กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
ประถมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
-สรุปผลการด าเนินโครงการ
การปฏิบัติธรรมเจริญ
ภาวนา วัดภูหินดัง อ าเภอ
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยก
ย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

-นางสาวสุจิราภรณ์ ม่วงเงิน ได้รับรางวัลลูกกตัญญู
ประจ าปี พ.ศ. 2551 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด 
(มหาชน) 

-ภาพถ่าย  
 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 



:: การประถมศึกษา [ 35 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 -อาจารย์ในโปรแกรมเป็นตัวอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม--- อ.วันทนา สุขเทศ ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร และ ได้รับ
รางวัลระดับชาติ 
  
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ 

- น านักศึกษาในโปรแกรมวิชาเข้าค่ายธรรมะ อย่างเป็นประจ าต่อเน่ืองทุกปี 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 36 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป ี  

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 1 (สมศ.)  
ตัวบ่งชี้ที่ 1  บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน     (ใชข้้อมูลร่วมกับคณะ) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน 
   

ข้อมูลที่ต้องการ โปรแกรมวิชา/หน่วยงาน 
1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ ทั้งหมด (ฉบับ)  
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (คน)  
    -ภาคปกติ  
    -ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ)    
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า  
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ  
5. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  
6. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ  
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

 

ร้อยละผู้ตอบแบสอบถาม = 
no2

1001no
 

 
ค านวณได้ดังน้ี           
 
 
 
ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

        = 100
)651(

)43(






nonono

nono
 

= 100
??

??
  

=  ??? 

x 100 



:: การประถมศึกษา [ 37 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก = 5
100

???
  =   

 
หลักฐาน  
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... ...คะแนน  ร้อยละ   

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... ...คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ..................................................................................................................................................... .................................. 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 .................................................................................................................................................................. ..................... 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ........................................................................................... ....................................................................... ..................... 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 38 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์     
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลการด าเนินงาน   (ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ) 
 
ค านวณได้ดังน้ี           
 
 
 
  

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย..... ค่าเฉลี่ย..... .....คะแนน  ค่าเฉลี่ย 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ค่าเฉลี่ย..... ค่าเฉลี่ย..... .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
............................................................................................................................. .......................................................... 

 



:: การประถมศึกษา [ 39 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
...................................................................................................... .................................................................................  

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)  

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

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (คน)    

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
(เรื่อง) (0.25) 

 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceeding)  (เรื่อง)  (0.50) 

 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding)  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (เรื่อง)  (0.75) 

 

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(เรื่อง)  (1.00) 

 

ผลรวมค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก  
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

- - 0 คะแนน  - 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ค่าเฉลี่ย..... ค่าเฉลี่ย..... .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 



:: การประถมศึกษา [ 40 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
 

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

 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

............................................................................................................................... ........................................................ 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

............................................................................ ................................................... ........................................................ 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี)  

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ (สมศ.) (ด ำเนินกำรในปี 
2555) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์    
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่าคะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (คน)    

จ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ /ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูล  TCI  (เรื่อง)  (0.25) 

 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏประกาศของ สมศ. (เรื่อง)  (0.50)  

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ 3 หรือ 4 (Q3 
หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน Subject sategory ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.  (เรื่อง)  (0.75) 

 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ 1 หรือ 2 (Q1 
หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน Subject sategory ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopusb (เรื่อง)  (1.00) 

 

ผลรวมค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก  

หลักฐาน  
  
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 



:: การประถมศึกษา [ 41 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ร้อยละ ... ร้อยละ...  คะแนน  ...  ร้อยละ 20 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ ... ร้อยละ... คะแนน  ..  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ :  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 

โทรศัพท ์:  โทรศัพท์ :   
E-mail :   E-mail :    
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อหนุนเสริมให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอกมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนบทความ 
จากวิทยานิพนธ์ 

 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 42 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

2 ข้อ  หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับ
คณะจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา 
 

-มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าแต่ละหมู่เรียนทุกชั้นปี โดย
ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งในเรื่องการ
เรียนและเรื่องส่วนตัว การใช้ชีวิตเป็นรายกรณี  ฯ 
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา  
เรื่องทุนการศึกษาและการสมัครงาน  นอกจากน้ัน
อาจารย์ที่ปรึกษายังท าหน้าที่ประสานงานเรื่อง
ข่าวสารการอบรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ จากทาง
มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาได้รับทราบ  
-อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนให้ค าปรึกษาแนะน า
ในด้านการเรียนและชีวิตส่วนตัวแก่นักศึกษาทั้งเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านทาง 
-facebook (ยังไม่มีการประเมินผล) 
-โทรศัพท ์
-พบที่ห้องพักอาจารย์ 
-การเรียกผู้ปกครองพบ 
- โปรแกรมวิชาฯได้จัดท า Facebook ของโปรแกรม 
ส าหรับเป็นช่องทางในการติดต่อและประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของโปรแกรมวิชาอย่าง
สม่ าเสมอ  

ปวว.3.1-1-1  
-ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์     
ที่ปรึกษาประจ าปี
การศึกษา 2554 
 
ปวว.3.1-1-2 
บันทึกการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าปีการ- 
ศึกษา 2554 
 
ปวว. 
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เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

- โปรแกรมวิชาฯร่วมกับคณะฯ ได้จัดท าเว็บไซต์เพื่อ
แจ้งข่าวสารและกิจกรรมของโปรแกรมวิชาฯ แก่
นักศึกษา 

 2 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับ
คณะจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะมีการบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาดังน้ี   
      1. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านหน้าคณะ
ครุศาสตร์ มีทั้งข่าวสารภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย อาทิ ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเทคโนโลยี 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทุนกู้ยืมการศึกษา/ 
แหล่งทุนการศึกษาต่อ/การบริการจัดหางาน/
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
      2. Facbook ของโปรแกรมวิชาการศึกษา
ประถมศึกษาเป็นช่องทางในการติดต่อและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของโปรแกรม
วิชา  

-บอร์ดประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของคณะครุ
ศาสตร์  
 
-หน้า Facbook ของ
โปรแกรมวิชาการศึกษา
ประถมศึกษา  

 3 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับ
คณะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 
 

-โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ จัดนิทรรศทากวิชาการ 
“คุรุวิชาการ54” โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในจัด
กิจกรรม 
- โปรแกรมวิชา มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง 
ๆ นอกสถาบัน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาดูงานของ
นักศึกษา มีการจัดกิจกรรมวิชาการ โดยให้นักศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพื่อฝึกทักษะ
ประสบการณ์การท างานร่วมกัน 

-โครงการ 
-แผนการเรียนรู้ 
-สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการ 
 
-หนังสือเชิญ 

 4 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับ
คณะจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
 

-คณะประชาสัมพันธ์กิจกรรมคณะและโปรแกรมวิชา
ผ่านทางเว็บไซต์คณะ 
ครุศาสตร์ http://www.edu.kpru.ac.th 
-อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ ได้เปิด Facebook เพื่อใช้
ส าหรับเป็นช่องทางในการติดต่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ และแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ของโปรแกรมวิชาฯให้กับศิษย์เก่า  ซ่ึงรวมถึงการ
เผยแพร่ข่าวสารของโปรแกรมวิชาฯโดยภาพรวม 

-เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
 
-หน้า Facebook ของ            
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
 
-หน้า Facebook ของ
โปรแกรม โดย อ.อรทัย 
บุญเที่ยง  
 

 5 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับ
คณะจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ให้
ศิษย์เก่า 

โปรแกรมวิชาการศึกษาวิชาการศึกษาประถมศึกษา
ร่วมกับคณะฯประชาสัมพันธ์ให้แก่ศิษย์เข้าร่วม
ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรในงานคุรุ
วิชาการ ครั้งที่ 8 
 

เว็บไซต์คณะครุศาสตร์ 
facebook ของ
โปรแกรมฯ 
 

http://www.edu.kpru.ac.th/
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เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 

 6 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับ
คณะประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่
ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

-คณะประเมินผลการจัดงาน 
คุรุวิชาการครั้งที่ 8   

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
  

 7 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับ
คณะน าผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการมาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความต้องการ
ของนักศึกษา 

คณะส ารวจมายังโปรแกรมว่าต้องการจัดหลักสูตร
อบรม  

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  
 

 
 
 
 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 บุคลากรมีความรู้ทักษะ  มีอุปกรณ์เครื่องมือ 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 



:: การประถมศึกษา [ 45 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
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เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 โปรแกรมควรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เช่น ในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป โปรแกรมวิชาฯ
ควรจัดท า Facbook ของโปรแกรม ส าหรับเป็นช่องทางในการติดต่อและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของโปรแกรม
วิชาอย่างสม่ าเสมอ 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ   
มีการด าเนินการ  
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ จัดท าแผนการด าเนินงาน
การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษาร่วมกับคณะ 
จัดท าแผนการด าเนินงานการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะฯ 
-แผนการด าเนินงานส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
-แผนปฏิบัติงานโครงการ 
-สรุปรายงานโครงการ 
โครงการ/กิจกรรมต่างๆของ
โปรแกรม (แยกตาม 4 
ด้าน) 

 2 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

-โปรแกรมให้ความร่วมมือกับคณะฯและมหาวิทยาลัย   
จัดนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
-สอดแทรกในรายวิชา “ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” 

-สรุปผลการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมทักษะและให้
ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-ก าหนดการ/ตาราง การ
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               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

อบรม (งานฝึกฯ) 
-รายชื่อ น.ศ. ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

 3 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
ส่ งเส ริ ม ให้ นั กศึ กษาน า
ความรู้ด้ านการประกัน
คุณภ าพ ไปใช้ ในการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นั ก ศึ ก ษ าอ ย่ า ง น้ อ ย  5 
ป ระ เภ ท ส าห รับ ระดั บ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 
2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปน้ี 
   - กิ จกร รม วิช าก ารที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
   - กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิ จ ก ร ร ม บ า เ พ็ ญ
ป ร ะ โย ช น์ ห รื อ รั ก ษ า
สิ่งแวดล้อม 
  - กิ จกรรม เส ริ มส ร้ า ง
คุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้
ด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ
โดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภท ดังน้ี 
1. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึง
ประสงค์ 
- งานคุรุวิชาการครั้งที่ 8 
-รายวิชาการสัมมนาการศึกษาประถมศึกษา ผู้สอนได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาลงฝึก
ปฏิบัติจัดโครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดป้าย
นิเทศ” ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กประถมศึกษาขององค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร 
2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กีฬาระหว่างโปรแกรม   
- กีฬาระหว่างคณะ 
-3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนอนุบาลราชภัฏก าแพงเพชร 
- กิจกรรมวันเด็ก เทศบาลนครชุม 
- กิจกรรมวันเด็ก เทศบาลขาณุฯ 
4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- ไหว้ครูคณะครุศาสตร์ 
- โปรแกรมวิชาน านักศึกษาไปเจริญภาวนาที่ส านัก
ปฏิบัติธรรม 
5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
- งานลอยกระทง  
- แห่เทียนพรรษา 
- กิจกรรมไหว้ครู 

-สรุปโครงการ “การอบรม
เชิงปฏิบัติการจัดป้าย
นิเทศ” 
-ตารางกิจกรรมงาน     
“คุรุวิชาการ ครั้งที่ 8”  
วันที่ 14-16 มกราคม 2554 
 
 

 4 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
สนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่าง
สถาบั น  และ มี กิจกรรม
ร่วมกัน 

-โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะสนับสนุนให้นักศึกษาสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
-วิชา สัมมนาการศึกษาประถมศึกษา ผศ.ดร.สุณี น า
นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 

-สรุปผลการสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน  
 

 5 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการ

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะมีการประเมินผลและติดตาม
ความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

-สรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 



:: การประถมศึกษา [ 47 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    -เว็บไซต์ลงทะเบียนการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 

 6 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
น า ผ ล ก าร ป ร ะ เ มิ น ไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษา 

-โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษาร่วมกับคณะ
ด าเนินการประชุมร่วมกันเพื่อน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรมต่างๆ มาวางแผน 
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อไป  

-สรุปผลประเมิน
ความส าเร็จตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
(ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ) 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ …..คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 -มีกิจกรรม โครงการ แผนงาน, กิจกรรมที่คณะท าสอดคล้องกับตัวชี้วัด และส่งเสริมคุณลักษณะโดยรวม 
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับโปรแกรมอ่ืนและมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 -โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ มีการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการครบทั้ง 5 ด้านอย่างต่อเน่ือง 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 -สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 
 -คณะควรสรุปภาพรวมโครงการให้โปแกรมทราบเพื่อให้มีส่วนร่วมในการวางแผนในปีถัดไป 



:: การประถมศึกษา [ 48 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

            -โปรแกรมวิชาฯ ควรมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม 
 -ควรมีการจัดกิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 -การปรับปรุงโครงการที่อยู่ในแผน ได้พัฒนาให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ เช่น ไม่เคยมีโครงการกีฬา และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ก็ปรับปรุงให้มี 
            -ปรับปรุงให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน เช่น พานศ.ไปวัด (เพิ่มโครงการน้ีให้สอดคล้องกัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบ 4  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
 
เกณฑ์การประเมิน :โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเปน็ 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 6 0,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 

1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 5 0,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25 ,000 
บาทขึ้นไปต่อคน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ค านวณตามสูตรได้ดังนี ้



:: การประถมศึกษา [ 49 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =             =  30,000บาท/6คน 
               =        5000/คน 
 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =                 
 

 
    
จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังน้ี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

=   
60,000

??? x 5  =  ???   คะแนน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

=   
25,000
5,000 x 5  =   2  คะแนน 

ท าการแปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
=           x 5  =          คะแนน 
 
 
 
 
 
 
หลักฐาน  
 

เอกสารหมายเลข ชื่อรายการเอกสาร /หลักฐาน 
 ประกาศเรื่องทุนวิจัยในชั้นเรียนคณะครุศาสตร์ 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

25,000บาท/คน 5,000 บาท/คน 2 คะแนน  25,000 บาท/คน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....บาท/คน ....บาท/คน .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  จากภายในและภายนอก         x 5 

    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ฯ  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



:: การประถมศึกษา [ 50 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 คณะและมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 โปรแกรมวิชาสนับสนุนผลักดันให้คณาจารย์ประจ าโปรแกรมพัฒนาทักษะการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย 
ในระดับชาติและนานาชาติ 

 
 

วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม (ถ้ามี)  .................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5    งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ (ใช้ข้อมูลร่วมก้บคณะครุศาสตร์) 
น้ าหนัก : ร้อยละ 5  
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังน้ี  

กลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   20 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   20 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
ผลการด าเนินงาน 
 



:: การประถมศึกษา [ 51 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ค่า
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพงานวิจัย ชื่อผลงาน/ชื่อนักวิจัย คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI 

  

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

  

0.75 มีการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagoir.com)  โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 3 
หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ 
หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของ สมศ. 

  

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสาร (SCImago Journal Rank : 
www.scimagoir.com)  โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 
2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ์ หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน
ประกาศของ สมศ. 

  

 รวม   
 

ค านวณได้ดังนี้ = 100
 ้งหมดจยัประจ าทัจ าและนกัวิอาจารยป์ระ

แพร่มพ์หรือเผยรค์ท่ีตีพิงานสร้างสรนวจิยัหรือำหนกัของงาผลรวมถว่งน
   

 

  = 100
61.5
1.25

  =  2.03 

 
   จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังน้ี    กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  = 5
10

2.03
  =  1.01 

หลักฐาน  
 
 1. การพัฒนารูปแบบการจัดค่ายคณิตศาสตร์โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.ยุภาดี ปณะราช 
  2. Pattern development for Mathematics camp by Action research  โดย ดร.ยุภาดี  ปณะราช   
        3. การพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน โดย ดร.เรขา อรัญวงศ์ 
  4. งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม เรื่องตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน  สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34  จังหวัดตาก” โดย ผศ.ดร.
พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
 5. เกียรติบัตร งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา : บทเรียนจาก 
 SUMEE MODEL โดย นางสาวสุณี  บุญพิทักษ์  ประจ าปี 2555  
 



:: การประถมศึกษา [ 52 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ระดับคะแนน 2.00 2.03  คะแนน  1.01 คะแนน   ระดับคะแนน … 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ระดับคะแนน... ร้อยละ..... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ดร.ชัยรัตน์  บุมี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รายงานผลการด าเนินงาน :   

อ. ปราณี  เลิศแก้ว 
อ.ศุภรดา  สุขประเสริฐ 
อ. ผกาวดี  สะเภาค า 
อ. สุกัญญา  สีสมบา 
อ. กมลวรรณ  จันทรวิสุทธ์ิ 
อ. ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล 

โทรศัพท ์: 081-4755621 โทรศัพท์ :  0852674546 
E-mail :  ch2412L@yahoo.com E-mail :   rdaandeve@hotmail.com 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนาคือ จ านวนงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตั้งแต่ระดับสถาบัน  ระดับชาติ หรือ ระดับ
นานาชาติมีจ านวนน้อย 
 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง คือ ฝ่ายงานที่รับผิดชอบของด้านการวิจัยควรติดตามข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้กับ
บุคลากรได้ทราบเก่ียวกับก าหนดการตีพิมพ์และน าเสนอการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ  
 ควรมีการจัดเวทีการประชุมวิชาการด้านงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติภายใน
มหาวิทยาลัย  
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 6   งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลการด าเนินงาน    

ผลการด าเนินงาน  ดังนี้  คณาจารย์ ประจ าปี 2555 รวมทั้งสิ้น .... คน มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
จ านวน ..... ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ล าดับที่ ชื่อเรื่องวิจัย/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย ค่าน้ าหนัก 
ผลงานวิจัย 

mailto:ch2412L@yahoo.com


:: การประถมศึกษา [ 53 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ล าดับที่ ชื่อเรื่องวิจัย/แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อนักวิจัย ค่าน้ าหนัก 
1    
2    

 
ผลการด าเนินงาน ดังน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด ....คน มีอาจารย์ 

น าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน.... ผลงาน  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ชื่ออาจารย์และ
นักวิจัยประจ า 

ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองาน
สร้างสรรค์ 

ชื่อวารสาร 
วิชาการ 

เดือน/ปีทีต่ีพิมพ์ คะแนน 

สาขา.... 
.     

รวมถ่วงน้ าหนัก  
 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

คะแนน  ... 
(ร้อยละ ....) 

คะแนน ... คะแนน  ...  คะแนน …. 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

คะแนน..... คะแนน..... คะแนน.....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

............................................................................................................................. ............................................... 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

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



:: การประถมศึกษา [ 54 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 7  ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 
ผลการด าเนินงาน   (โปรแกรมวิชายังไม่มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ) 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ชื่อผลงาน/เจ้าของผลงาน จ านวน
ผลงาน 

ผลรวม 
ถ่วงน้ าหนัก 

0.25 บทความวิชาการที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

-   

0.50 บทความวิชาการที่ ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

-   

0.75 ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมิน
ผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาก าหนด 

- ความรู้เบื้องต้นทางการศึกษาพิเศษ 1  

1.00 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ

-   



:: การประถมศึกษา [ 55 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

พิ จารณ าต าม เกณ ฑ์ ก าร ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือ
ต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ ท ร งคุณ วุฒิ ต รวจ อ่านต าม
เก ณ ฑ์ ก าร ขอ ต าแห น่ งท า ง
วิชาการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ - 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด - 

 
ค านวณได้ดังนี้ 

???
?? x 100  = ร้อยละ ????   หรือ    5x 10

????
  

=  …..  คะแนน  

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

- - คะแนน 0  ร้อยละ 10 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ ...... ร้อยละ….. คะแนน …..  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 .............................................................................................................................................................................. .........   

จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 โปรแกรมวิชาควรสนับสนุนผลักดันให้คณาจารย์ส่งผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ   

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 



:: การประถมศึกษา [ 56 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 ............................................................................................................................. ..........................................................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชามีการให้ข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

- โปรแกรมวิชาฯ มีการให้ข้อมูลเพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่สังคมให้กับคณะ 
โดยการจัดท าโครงการประจ าปี 2554 
-โปรแกรมวิชามีศักยภาพ  เช่น น า
นักศึกษาไปฝึกสอน , ไปจัดกิจกรรมให้

-รายงานกิจกรรมโครงการครุ
ศาสตร์สู่ชุมชน ประจ าปี 2554 
 
-ลายลักษณ์อักษรนโยบายในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะครุศาสตร์ 



:: การประถมศึกษา [ 57 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

โรงเรียนเครือข่าย 
-ร่วมทีมกับโครงการบริการวิชาการจัด
กิจกรรมวันเด็กที่หนองแขม , อนุบาล
เทศบาลนครชุม, โครงการพานักศึกษา
ไปจัดค่ายที่โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 
(พัฒนาทักษะการคิดเด็ก
ประถมศึกษา), การให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองที่ อ.พรานกระต่าย 
-อบรมจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนที่
อ าเภอไทรงาม 

 
-ภาพ 
-หนังสือขอความอนุเคราะห์          
-Portfolio คณาจารย์
ประถมศึกษา 
-MoU เครือข่ายความร่วมมือ 
 
-รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรม
สัมมนาพัฒนาคุณลักษณะครู
ประถมศึกษา เรื่อง กิจกรรมเพลง
ส าหรับเด็กประถมศึกษา 
 
-รายงานการศึกษาดูงานและการ
สัมมนาการศึกษาประถมศึกษา ณ.
จังหวัดเลย  หนองคายและจังหวัด
อุดรธานี ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค 
2554 
 
-ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ให้
เกียรติร่วมเป็นวิทยากร 
 
-ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรให้
ความรู้ด้านการจัดค่ายส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา 
 
-ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรด้าน
การพัฒนาเด็กประถมศึกษา 
 
-การอบรมโครงการพัฒนาความ
เข้มแข็งวิชาการประถมศึกษา 

 2 บุคลากรสายผู้สอนในโปรแกรมวิชามี
การ บูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ
สอน 

ใน ราย วิช า “ทั กษะการคิ ด ” ให้
นักศึกษาน าความรู้ ไปฝึกปฏับัติ ใน
สภาพจริง ที่โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 

-มคอ.3,  มคอ.5 
 
-รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรม
สัมมนาพัฒนาคุณลักษณะครู
ประถมศึกษา เรื่อง กิจกรรมเพลง
ส าหรับเด็กประถมศึกษา 
 
-รายงานการศึกษาดูงานและการ
สัมมนาการศึกษาประถมศึกษา ณ.



:: การประถมศึกษา [ 58 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

จังหวัดเลย  หนองคายและจังหวัด
อุดรธานี ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค 
2554 
 
-การอบรมโครงการพัฒนาความ
เข้มแข็งวิชาการประถมศึกษา 
 
-จัดบอร์ดผลงานให้โรงเรียน
อนุบาลคลองลาน 
 
-สรุปโครงการอบรมพัฒนา
คุณลักษณะครูประถมศึกษา
กิจกรรมการอบรมผูกผ้าและ
ประดิษฐ์ตัวอักษร ระหว่างวันที่ 
13-14 พฤศจิกายน พ.ศ 2553 
(นักศึกษาเป็นผู้ช่วยของวิทยากร) 
 

 3 บุคลากรสายผู้สอนในโปรแกรมวิชามี
การ บูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการวิจัย 

ไม่มีผลการด าเนินงาน  

 4 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ ค าสังแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะ
การวิจัยคณาจารย์คณะครุศาสตร์ 

 5 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

   

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ 3 ข้อ 3 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 



:: การประถมศึกษา [ 59 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 อาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ มีประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 
 
 

จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ................................................................................................................................. ...................................................... 
 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 .................................................................................................................................................................. ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน เกณฑ์ทั่วไป 

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

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 



:: การประถมศึกษา [ 60 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะส ารวจความต้องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนด
ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของคณะ 

- คณะครุศาสตร์ท าการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการ โดยท าการส ารวจ
พื้นที่เทศบาลขาณุวรลักษบุรี  จังหวัด
ก าแพงเพชร วันที่ 5 มกราคม 2555 

บันทึกข้อความขอเชิญ
ร่วมส ารวจพื้นที่ในการ
ให้บริการวิชาการ 

 2 โปรแกรมวิชาร่วมมือกับคณะด้านบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

-โปรแกรมวิชาร่วมมือกับคณะด้าน
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพในจังหวัดก าแพงเพชร 

-สรุปโครงการอบรม
พัฒนาคุณลักษณะครู
ประถมศึกษากิจกรรม
การอบรมผูกผ้าและ
ประดิษฐ์ตัวอักษร 
ระหว่างวันที่ 13-14 
พฤศจิกายน พ.ศ 2553 
 
-โครงการอบรมสัมมนา
เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งใหม่
ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
วันที่ 5-6 มกราคม 
2555  ณ.ห้องลิไท 
โรงแรมเพชร อ าเภอ
เมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร 
 
-เอกสารประกอบการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เทคนิคการจัดป้าย
นิเทศส าหรับครู
ประถมศึกษา วันที่ 22 
มกราคม 2555 
 
-อบรมการจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตครู
ประถมศึกษา 

 3 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ

  



:: การประถมศึกษา [ 61 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ต่อสังคม 

 4 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะน าผลการประเมินใน
ข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรม
การให้บริการทางวิชาการ 

  

 5 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะพัฒนาความรู้ที่ได้
จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

    

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน   5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้: ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
 
 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง    
- 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 และโปรแกรมวิชาฯ ควรมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 



:: การประถมศึกษา [ 62 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 8   ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย 

 ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์   



:: การประถมศึกษา [ 63 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 เกณฑ์การประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ  30  เท่ากับ  5  คะแนน 

 
ผลการด าเนินงาน   
 การน าความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท  ได้แก่ 
 1.  การพัฒนาการเรียนการสอน   ประกอบด้วย 
      1.1  
      1.2 
 2.  การพัฒนางานวิจัย  ประกอบด้วย 
      1.1 
       1.2 
 ผลการค านวณ     
 
 
 
 
 
 ค านวณตามสูตร  
 
 
 
 
 เกณฑ์การประเมิน = ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30  เท่ากับ  5  คะแน 
 
 
 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

-  0  ร้อยละ 30 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ร้อยละ …. ร้อยละ .... คะแนน ....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการสอนและการวิจัย 
        X 100 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

??   
          X 100 = ??? 

    ?? 

???   
           X 100 = ??? 

    ??? 



:: การประถมศึกษา [ 64 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

............................................................................................................................. ......................................................... 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ในปีการศึกษา 2554 น าโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 

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



:: การประถมศึกษา [ 65 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9   ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะ
ด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80  โดยการมีส่วนร่วมของ
โปรแกรมวิชา 

    

 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิก
ที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเน่ือง โดยการมีส่วนร่วม
ของโปรแกรมวิชาในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

    

 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและ
ยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ 
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร  โดยการมีส่วนร่วมของ
โปรแกรมวิชาในการจัดเก็บข้อมูล 

    

 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้าง
คุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมี
ความเข้มแข็ง  โดยการมีส่วนร่วม
ของโปรแกรมวิชาในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

    

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5  ข้อ - ข้อ คะแนน 0  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 



:: การประถมศึกษา [ 66 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 
 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- โปรแกรมวิชาควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีโครงการเพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกให้มากขึ้น  

- โปรแกรมวิชาควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 67 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 

 

องค์ประกอบ 6  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

หรือ 6 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์
มาตรฐ

าน 
ผลด าเนินงาน 

หลักฐา
น 

 1 โปรแก
รมวิชา
มีการ
ให้
ข้อมูล
เพื่อ
ส่งเสริม
สนับส
นุน
ระบบ
และ
กลไก
การ
ท านุ
บ ารุง
ศิลปะ
และ
วัฒนธร
รม 
และ
ด าเนิน
การ
ตาม
ระบบที่
ก าหนด 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ โดยให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
 

ร ะ บ บ
แ ล ะ
ก ล ไ ก
การท านุ
บ า รุ ง
ศิ ล ป ะ
แ ล ะ
วัฒนธรร
ม ข อ ง
คณ ะครุ
ศ า ส ต ร์ 
( ใ ช้
ข้ อ มู ล
ร่ ว ม กั บ
คณะฯ) 



:: การประถมศึกษา [ 68 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์
มาตรฐ

าน 
ผลด าเนินงาน 

หลักฐา
น 

 2 โปรแก
รมวิชา
มีส่วน
ร่วมกั
บคณะ
ในการ 
บูรณา
การ
งาน
ด้าน
ท านุ
บ ารุง
ศิลปะ
และ
วัฒนธ
รรม
กับการ
จัดการ
เรียน
การ
สอน
และ
กิจกรร
ม
นักศึก
ษา 

-บุคลากรในโปรแกรมฯน าความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาใช้บูรณาการในการเรียนการสอนใน
รายวิชาศิลปะส าหรับครู โดยใช้เทคนิกการจัดป้านนิเทศเก่ียวกับวันส าคัญทางศาสนาและ
ประเพณีของไทย 
- โปรแกรมวิชามีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
        มีการบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศกึษา ได้แก่ 
      - กิจกรรมน านักศึกษาทั้งชั้นปีไปปฏบัติธรรม ณ สถานปฏิบัติธรรม 
     - น านักศึกษาไปจัดค่ายศิลปะเด็ก 

-มคอ.3 
-รายงาน
การท า
กิจกรรม 
-
ภาพถ่าย 

 3 โปรแก
รมวิชา
มีส่วน
ร่วมกับ
คณะ
เผยแพ
ร่
กิจกรร
มหรือ
การ
บริการ
ด้าน

นักศึกษาของโปรแกรมเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี 
- เข้าร่วมประเพณีลอยกระทงร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดก าแพงเพชร  -เข้าร่วม
ประเพณีลอยกระทงจังหวัดตาก   
-ตัวแทนนักศึกษาไปแสดงนาฏศิลป์ไทยในงานนบพระเล่นเพลง  
-ร่วมเดินขบวนประเพณีนบพระเล่นเพลงกับทางจังหวัดก าแพงเพชร 
-ให้ความร่วมมือกับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย น านักศึกษาไปแสดงศิลปะการร าไทย
ในต่างประเทศ 
-แต่งกายแบบไทยของนศ.ในวันศุกร์ 

ภาพถ่าย  
 
 



:: การประถมศึกษา [ 69 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์
มาตรฐ

าน 
ผลด าเนินงาน 

หลักฐา
น 

ท านุ
บ ารุง
ศิลปะ
และ
วัฒนธร
รมต่อ
สาธาร
ณชน 

 4 โปรแก
รมวิชา
มีส่วน
ร่วมกับ
คณะ
ประเมิ
นผล
ความ
ส าเร็จ
ของ
การบูร
ณาการ
งาน
ด้าน
ท านุ
บ ารุง
ศิลปะ
และ
วัฒนธร
รมกับ
การ
จัดการ
เรียน
การ
สอน
และ
กิจกรร
ม
นักศึก
ษา 

ผลจากการด าเนินงานในข้อ 2 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวันส าคัญทางศาสนาและ
ประเพณีของไทย และสามารถน ามาปรับใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

มคอ.3 
รายวิชา
ศิลปะ
ส าหรับ
ครู
ประถม
ศึกษา 



:: การประถมศึกษา [ 70 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์
มาตรฐ

าน 
ผลด าเนินงาน 

หลักฐา
น 

 5 โปรแก
รมวิชา
มีส่วน
ร่วมกับ
คณะ
น าผล
การ
ประเมิ
นไป
ปรับปรุ
ง
การบูร
ณาการ
งาน
ด้าน
ท านุ
บ ารุง
ศิลปะ
และ
วัฒนธร
รมกับ
การ
จัดการ
เรียน
การ
สอน
และ
กิจกรร
ม
นักศึก
ษา 

บุคลากรในโปรแกรมฯได้ปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการ
จัดโครงการปฏิบัติธรรมภาวณา ที่วัดภูหินดัง จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงเป็นโครงการใหม่เกิดขึ้นในปี 
2554 

ภาพ
และสรุป
โครงกา
รปฏิบัติ
ธรรม
ภาวณา 
ที่วัดภู
หินดัง 
จังหวัด
อุดรธานี 

 6 โปรแก
รมวิชา
มีส่วน
ร่วมกับ
คณะ
ก าหนด
หรือ

   



:: การประถมศึกษา [ 71 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์
มาตรฐ

าน 
ผลด าเนินงาน 

หลักฐา
น 

สร้าง
มาตรฐ
าน
คุณภา
พด้าน
ศิลปะ
และ
วัฒนธร
รมและ
มี
ผลงาน
เป็นที่
ยอมรับ
ใน
ระดับช
าติ 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 



:: การประถมศึกษา [ 72 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ............................................................................................................................. .......................................................... 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 -ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ................................................................................................................................. ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 73 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้พื้นฐานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 10  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับ
คณะด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) 

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ    

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผน
ประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
โดยการมีส่วนร่วมของ
โปรแกรมวิชา 

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ รายชื่อนศ.โปรแกรมเข้าร่วม 

 3 มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่าง
ต่อเน่ือง โดยการมีส่วนร่วมของ
โปรแกรมวิชาในการจัดเก็บ
ข้อมูล 

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ ดูจากการประเมินแผนของ
คณะฯ 

 4 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนภายใน /ภายนอก  
โดยการมีส่วนร่วมของ
โปรแกรมวิชาในการด าเนิน
กิจกรรม 
 

-ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
-โปรแกรมวิชาส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยการร่วมด ารงรักษาและ
เผยแพร่  

-ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
-เรื่อง  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้า
โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 3 
 
-เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาไป
ราชการเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
พื้นบ้านนานาชาติ 
 
-เรื่อง ให้ข้าราชการและนักศึกษา
ไปราชการต่างประเทศ 



:: การประถมศึกษา [ 74 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 
-เรื่อง  ขออนุญาตให้นักศึกษาไป
ราชการเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
พื้นบ้านนานาชาติ 

 5 ได้รับการยกย่องระดับ
นานาชาติและ/ นานาชาติ  
โดยการมีส่วนร่วมของ
โปรแกรมวิชาในการด าเนิน
กิจกรรม 
 

นักศึกษาเข้าโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรม
พื้นบ้านระดับชาติ ครั้งที่ 3 

-เรื่อง  ขออนุญาตให้นักศึกษา
เข้าโครงการมหกรรม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านระดับชาติ 
ครั้งที่ 3(ไปแสดง) 
 
-เรื่อง ขออนุญาตให้นักศึกษาไป
ราชการเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
พื้นบ้านนานาชาติ 
 
-เรื่อง ให้ข้าราชการและนักศึกษา
ไปราชการต่างประเทศ 
 
-เรื่อง  ขออนุญาตให้นักศึกษาไป
ราชการเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
พื้นบ้านนานาชาติ 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

3  ข้อ 5  ข้อ คะแนน   5  5  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ ....ข้อ คะแนน....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 



:: การประถมศึกษา [ 75 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 ............................................................................................................................. .......................................................... 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 .......................................................................................................................................... ............................................. 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 .................................................................................................................................................................. ..................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.)  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
โปรแกรมวิชาและคณะที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

- บุคลากรในโปรแกรมวิชาฯ มีส่วนร่วมกับ
คณะ ในการแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

ภาพถ่ายการแต่งกายชุดผ้าไทย 

 2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ โดยการมีส่วนร่วม
ของโปรแกรมวิชา 

- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัย  จัดอาคารสถานที่ ให้สะอาด
เรียบร้อย เพื่อให้มีคุณค่าทางสุนทรีย์  ใน
กิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีการศึกษา ณ คณะ
ครุศาสตร์ หอประชุมเก่า หอประชุมใหม่ 
และห้องประชุม ณ อาคารต่างๆที่จัด
กิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมของทั้งคณาจารย์
และนักศึกษาในโปรแกรมวิชา เช่น พิธีไหว้
ครู คณะครุศาสตร์  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ เป็นต้น 

ภาพถ่ายการจัดสถานที่และการ
ตกแต่ง  
 

 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย
การมีส่วนร่วมของโปรแกรมวิชา 

- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะ มีการ
ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม มี
บรรยากาศในการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ 

ภาพถ่ายการปรับแต่งและจัด 
ภูมิทัศน์ของคณะครุศาสตร์ 

 4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรของ
โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ  

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาที่เก่ียวกับประเด็น        
1-4  ไม่ต่ ากว่า  3.51  จากคะแนน
เต็ม 5 โดยการมีส่วนร่วมของ

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  



:: การประถมศึกษา [ 76 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

โปรแกรมวิชาในการจัดเก็บข้อมูล 

 
 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ  คะแนน 5  5  ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะ มีการแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 
 
วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ...................................................................................................................... .............................................................
 ................................................................................................................................. .................................................. 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 77 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบ 7   การบริหารและการจัดการ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 ข้อ หรือ 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชาร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของ
โปรแกรมวิชาร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 

- อาจารย์ในโปรแกรมวิชาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 
 

ค าสั่งคณะครุศาสตร์ที่ 
004/2554 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  
 
 

 2 โป รแกรม วิช าร่ วม กับคณ ะ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปั จจัยที่ ก่อ ให้ เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
   - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่) 
   - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ 
หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
   - ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
   - ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ก า ร
ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของ

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ ท าการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ในวันที่  16 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมคุรุ
ร่มสัก 2 คณะครุศาสตร ์

บันทึกข้อความ เชิญ
ประชุม เรื่อง การ
บริหารความเสี่ยงด้าน
การเรียนการสอน 
 



:: การประถมศึกษา [ 78 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

กระบวนการบริหารหลักสูตร 
การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ 
   - ความเสี่ยงด้านบุคลากร
และความเสี่ยงด้านธรรมาภิ
บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์

ภายนอก 

 3 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะท า
การประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ใน  ข้อ 2 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯ ท าการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และสรุปเป็นภาพรวมการ
จัดการความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 

รายงานภาพรวมการ
จัดการความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร์ 
 

 4 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 

-แผนบริหารความ
เสี่ยงของคณะฯ 
 

 5 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และ
รายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (อยู่
ระหว่างการด าเนินการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 
ในสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายน 2554) 

แบบร่างรายงาน
ความก้าวหน้าการ
จัดการความเสี่ยงคณะ
ครุศาสตร์    ครั้งที่ 1   

 6 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะน าผล
การประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประจ าคณะ
ไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 

 ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 
 
 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

6 ข้อ 6 ข้อ  5 คะแนน  6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 



:: การประถมศึกษา [ 79 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯ ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในโปรแกรม 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ............................................................................................................................. ...................................................... 
 
วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 80 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน : ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 ผู้บริหารก าหนดยุทธศาสตร์ 
ทิศทาง และนโยบาย 

(ประธานโปรแกรมมีส่วนร่วม)  

 2 ผู้บริหารท าพันธกิจครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

  

 3 ผู้บริหารก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 

  

 4 ผู้บริหารมีการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 

  

 5 ผู้บริหารมีการด าเนินงานโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล 

  

 

การประเมินตนเองปีนี ้
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,)   เป้าหมายปีถัดไป 

- ข้อ 5 ข้อ คะแนน  5  5 ข้อ 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย (, ) 
...ข้อ ...ข้อ คะแนน...  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต  : 



:: การประถมศึกษา [ 81 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

องค์ประกอบ 8  การเงินและงบประมาณ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  
4 ข้อ หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 6 ข้อ 
 

มีการด าเนินการ 7 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะจัดท าแผน   
กลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินของคณะครุ
ศาสตร์ (ใช้ข้อมูล
ร่วมกับคณะฯ) 

 2 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะมีแนวทาง
จัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 3 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะจัดท า
งบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและ
บุคลากร 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ ในการ
จัดท างบประมาณประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจ 
-โปรแกรมจัดสรรเงินงบฯที่คณะฯมอบ
ให้  โด ยป ระชุ ม ค ณ าจาร ย์ จั ด ท า
โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา 

แ ผ น ง บ ป ร ะ ม า ณ
ประจ าปี  2556-2560 
คณ ะครุศ าสตร์  (ใช้
ข้อมูลร่วมกับคณะฯ) 

 4 โปรแกรมวิชามีการจัดท ารายงานการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

รายงานผลตามไตรมาสปีละ 3 ครั้ง บ.กศ. ปีงบ 2555 
สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

 5 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะน าข้อมูลทาง ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  
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มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคง
ของ5คณะอย่างต่อเน่ือง  

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท า
หน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนดโดย
โปรแกรมวิชาให้ข้อมูลและร่วมรับการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก ร่วมกับคณะ 

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้
เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงาน
การใช้งบประมาณไปใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจ 

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน  7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ................................................................................................................................ ....................................................... 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  
................................................................................................................................................................ ...................... 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
.......................................................................... ........................................................................................ ..................... 
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องค์ประกอบ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่  9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

2 ข้อ หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ หรือ 5 ข้อ หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 9 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะจัดท าระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ
จัดท าระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
สถาบัน โดยคณะมีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ดังน้ี 
1. ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา   
   1.1  ใช้วงจรคุณภาพ  PDCA 
ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพโดยเริ่มจากการ
วางแผน  การด าเนินการตาม
แผน  การควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา
เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมี

-นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ 
 
-แผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 
-คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
โปรแกรมวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2555-2558 
 
-ค าสั่งคณะครุศาสตร์ที่ 
031/2554เรื่อง การ
มอบหมายภาระงาน
ส าหรับบุคลากร คณะครุ
ศาสตร์ (ใช้ข้อมูลร่วมกับ
คณะฯ) 
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มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
2.กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
   2.1 มีนโยบายการประกัน
คุณภาพ  คณะครุศาสตร์  
  2.2 มีแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์ 
  2.3 มีคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
โปรแกรมวิชา ประจ าปี
การศึกษา 2555-2558   
2.4  มีคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาในระดับคณะ  
   2..5  มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี
การศึกษา  2554 ระดับ
โปรแกรมวิชา 

 
-รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2554 ระดับ
โปรแกรมวิชา 
 
-รายงานการประเมิน
ตนเอง ตามตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 
 
-เอกสารประกอบการ
ประชุมเตรียมความพร้อม
การประเมินประกัน
คุณภาพภายในระดับคณะ
และโปรแกรมวิชา 
 
-รายงานการประเมิน
ตนเองปีการศึกษา 2553 
(1 มิถุนายน 2553- 31 
พฤษภาคม 2554 )  
 
-รายงานประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา 2546 

 2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะและ
โปรแกรมวิชา 

- คณะและโปรแกรมวิชามีการ
ก าหนดนโยบายและให้
ความส าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ 
- คณะให้ความส าคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพ โดย 
    1. การสนับสนนุจาก
หน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) ใน
การพัฒนาความรู้ให้บุคลากรใน
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังน้ี 
    การประกันคุณภาพ

-นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ 
 
-ค าสั่งคณะครุศาสตร์ที่ 
031/2554เรื่อง การ
มอบหมายภาระงาน
ส าหรับบุคลากร คณะครุ
ศาสตร์ (ใช้ข้อมูลร่วมกับ
คณะฯ) 
 
-เอกสารการเข้าร่วม
กิจกรรม (ค าสั่งหรือ
เอกสารการเข้าร่วม
กิจกรรมของหน่วยงาน
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มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษา 
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การจัดท าโครงร่าง
องค์การ(Organization 
Profile) ตามเกณฑ์ 
Education Criteria for 
Performance Excellence  
(EdPEx) เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2554 ระดับคณะ
และโปรแกรมวิชา  ในวัน
พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 
เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง
ประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
       การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การพัฒนาและจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2560 
ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555  ณ 
หอ้งประชุมคุรุร่มสัก 1 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ภายใน) 
 
-เอกสารการเข้าร่วม
กิจกรรม (ค าสั่งหรือ
เอกสารการเข้าร่วม
กิจกรรมของหน่วยงาน
ภายใน 

 3 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะก าหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ 

โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมในการ
ประชาพิจารณ์ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
-ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเข้าร่วม
ประชุมฯ 

 4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อคณะกรรรมการประจ าคณะและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดย
เป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะฯ มี
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน  

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะฯ 



:: การประถมศึกษา [ 86 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี 
ข้
อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

online และ    3) การน าผลการประเมินคุณภาพไป
ท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโปรแกรม
วิชา 

 5 โปรแกรมวิชาน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์
ทุกตัวบ่งชี้ 

โปรแกรมวิชาเริ่มประเมิน
ตนเองในปีการศึกษา 2553  จะ
น าผลการประเมินตนเองไป
ทบทวนแผนปฏิบัติการของ
โปรแกรมวิชาในปีถัดไป 

-SAR โปรแกรมวิชา ปี
การศึกษา 2553, 2554 

 6 โปรแกรมวิชามีการให้ข้อมูลเพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9  องค์ประกอบ
คุณภาพ 

- โปรแกรมวิชามีการให้ข้อมูล
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนระบบ
สารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9  องค์ประกอบ
คุณภาพ 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของโปรแกรมวิชา 

นักศึกษาในโปรแกรมวิชามีส่วน
ในการประเมินคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ทุกรายวิชา  ผู้ใช้
บัณฑิตและผู้ใช้บริการมีส่วน
ร่วมในการวิพากษ์หลักสูตรและ
ให้ข้อเสนอแนะในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

-เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
-เว็บไซต์คณะ 
-หนังสือเชิญผู้ใช้บัณฑิต
เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร 
 
-แบบประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษาจากสถานศึกษา 

 8 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างโปรแกรมวิชา และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

โปรแกรมวิชาส่งบุคลากรเข้า
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
น าเสนอการปฏิบัติงานที่ดี
(Good Practice) และ
นวัตกรรม (Innovation)ในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

-หนังสือเชิญประชุม 
 

 9 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะจัดท าแนวปฏิบัติที่ดี
หรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 



:: การประถมศึกษา [ 87 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

9 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน  9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
.................................................................................................................................................. ..................................... 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
.................................................................................................................................................................. ..................... 
 
วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม (ถ้ามี)  
......................................................................................... ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 88 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
97 องค์ประกอบตามอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้  4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชาและคณะมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลยัในการก าหนดกลยุทธ์
และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะฯ ก าหนดกลยุทธ์
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
โปรแกรมวิชา    
-โปรแกรมวิชาใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ได้แก่ “ความรู้คู่ชุมชน"  ปรัชญาโปรแกรมวิชา
“ความรู้คู่คุณธรรม น าประโยชน์สู่ชุมชน”  
ปณิธาน พันธกิจ 4 ด้าน  และวัตถุประสงค์ 9 
ประการ ของหลักสูตรการศึกษาประถมศึกษา 
มาก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
-แบบส ารววจอัต
ลักษณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
-เอกสารหลักสูตร
การศึกษาประถมศึกษา           
ปี 54 

 2 โปรแกรมวิชาและคณะมีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยในการสร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรใน
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์   

บุคลากรของโปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับ
มหาวิทยาลัยและคณะในการด าเนินการปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
คณาจารย์/ นักศึกษาโปรแกรมการศึกษา
ประถมศึกษามีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 คณะครุศาสตร์ 
นอกจากน้ันนักศึกษายังมีส่วนร่วมตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยและปรัชญาของโปรแกรมวิชา
ในรายวิชาดังต่อไปน้ี  
-การให้การศึกษาแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง 
-วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กประถมศึกษา 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
-แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีคณะครุ
ศาสตร์ 
 
-สรุปรายงานโครงการ/
กิจกรรม 
 
-มคอ.3 รายวิชา 
*การให้การศึกษาแก่
พ่อแม่ผู้ปกครอง 



:: การประถมศึกษา [ 89 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

-ศิลปะส าหรับเด็กประถมศึกษา 
-ศิลปะส าหรับครูประถมศึกษา 
 
 

*วิทยาศาสตร์ส าหรับ
เด็กประถมศึกษา 
*ศิลปะส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา 
*ศิลปะส าหรับครู
ประถมศึกษา 
-เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการ
ตรวจตัดสินการ
ประกวดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดีเด่นระดับ
จังหวัด ปี 2555 
 
-ภาพโรงเรียนอนุบาล
เชียงใหม่ การศึกษาดู
งานของโปรแกรมวิชา
การศึกษาประถมศึกษา 
ปี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
-เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการเพชร
ราชภัฏ 
(น านักศึกษาชั้นปีที่ 3 
เป็นผู้น าด้านการเรียน
คือ มีผลการเรียนดีเด่น
ในแต่ละโปรแกรมวิชา 
มาท าการ เสริมสร้าง
ศักยภาพให้ถึงพร้อมทั้ง
ด้านคุณธรรมและ
ความรู้ไปพร้อมๆ กัน) 

 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากร  เก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
สถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

ผลส ารวจค วามคิด เห็ นของมหาวิทยาลั ย  
  

ใช้ข้อมูลร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
 

 4 ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่า

 ใช้ข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัย “ความรู้คู่ชุมชน”
โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษาจัด

เอกสารสรุปกิจกรรม
การให้ความรู้กับผุ้

http://www.plazajob.com/


:: การประถมศึกษา [ 90 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์มาตรฐาน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ต่อสังคม กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น รายวิชาการให้
ความรู้กับผู้ปกครองกับพ่อแม่เด็กประถมศึกษา 
เพื่อให้มีความรู้ในการเรียนดูบุตรในวัย
ประถมศึกษาอย่างถูกต้อง 

ปกครองกับพ่อแม่เด็ก
ประถมศึกษา อ าเภอ
พรานกระต่าย 

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/โปรแกรมวิชา ได้รับ
การยกย่องในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติ ในประเด็นที่ เก่ียวกับอัต
ลักษณ์  

ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ศิษย์เก่าและนักศึกษา ได้รับรางวัลระดับชาติ 
 
 

-ภาพถ่ายรับรางวัล 
-ภาพถ่ายโล่ห์  
-ภาพสแกนเกียรติบัตร 
 
-ภาพข่าว : มอบรางวัล
แด่อาจารย์ผู้ประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพดีเด่น 
ที่มา : หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ 
ที่ 19 ธ.ค 54 หน้า 29 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน .....ข้อ 

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาพานักศึกษาไปจัดกิจกรรมให้ชุมชนสม่ าเสมอ 



:: การประถมศึกษา [ 91 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2   ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน : ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเตม็ 5) 
 
ผลการด าเนินงาน  (ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ) 
  ค านวณไดด้ังนี ้
 

 
 
หลักฐาน 

เอกสารหมายเลข ชื่อรายการเอกสาร /หลักฐาน 
  

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

ค่าเฉลี่ย ... ค่าเฉลี่ย ... ..... คะแนน    ร้อยละ .... 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

ค่าเฉลี่ย ... ค่าเฉลี่ย ... .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
 

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
 



:: การประถมศึกษา [ 92 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่  17    ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเดน่ที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะ
ในการก าหนดกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น 
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบันโดยได้รับการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

- โปรแกรมวิชาฯ ร่วมกับคณะฯ ในการ
ก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
จุดเน้น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
โปรแกรมวิชาฯ ด้วยการ  “จัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษาที่มีคุณภาพ” 
 
โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษา 
คณะครุศาสตร์ได้มีการร่วมกันพิจารณา
จุดเน้นและจุดเด่นของคณะฯจากการ
ประชุมคณาจารย์ประจ าคณะฯ ได้จุดเด่น 
จุดเน้นของคณะคือ “คุณภาพครูคู่ชุมชน”  
และมีการน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
2/2554 วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554  

ปปว. 17.1-1 
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานพัฒนา
และจัดท าร่างแผนกลยุทธ์คณะครุ
ศาสตร ์
 



:: การประถมศึกษา [ 93 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

ทั้งน้ีคณะฯยังมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของคณะฯ และยังมีการ
ทบทวนจ าท าแผนปฏิบัติราชการและแผน
กลยุทธ์ประจ าปี 2553  “ทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี สู่
การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อคุณภาพตาม
มาตรฐาน”  วันที่ 17-22 เมษายน 2554 
ณ โรงแรมมิลฟอร์ด พาราไดซ์ อ.ปราณ
บุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้สอดคล้องกับ
จุดเด่น จุดเน้น ความเชี่ยวชาญ และ
น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ   

 2 โปรแกรมวิชามีส่วนร่วมกับคณะ
ในการสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนและบุคลากรในการ
ปฏิบัติตาม  กลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์   
 
 

-ในโครงการของคณะและโปรแกรมวิชามี
การก าหนดให้อาจารย์และนักศึกษาทุก
ชั้นปี เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ 
และมีการติดตามการเข้าร่วมโครงการ  

-รายงานโครงการ/กิจกรรม 
-หนังสือมอบหมายงาน / ชี้แจง 
หรือ ก าหนดในรายวิชา (การสร้าง
ระบบการมีส่วนร่วม) 

 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่เก่ียวกับการ
ด าเนินการตามจุดเน้นและ
จุดเด่น หรือเชี่ยวชาญเฉพาะของ
คณะ  ไม่ต่ ากว่า  3.51 จาก
คะแนน เต็ม 5 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 4 ผลด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น  
จุดเด่น  หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าต่อสังคม   

-ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
- โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษา
ด าเนินจัดกิจกรรมงานบริการชุมชน ซ่ึง
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ได้แก่ เรื่อง 
งานคุรุวิชาการ กรรมการตรวจตัดสินการ
ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น 
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งใหม่ต าแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็ก โครงการการให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง การจัดบอร์ดผลงานให้โรงเรียน
อนุบาลคลองลาน กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การคิดเด็กประถมศึกษา การวางแผนและ
การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียน

-ภาพถ่าย 
-เรื่อง ขออนุญาตสัมภาษณ์
ผู้ปกครองเด็กประถมศึกษา 
 
-สรุปรายงานการปฏิบัติงานคุรุ
วิชาการ ครั้งที่ 8  1-2 ธันวาคม 
2554 ร้อยใจไทย รักในหลวง 
โปรแกรมการศึกษาประถมศึกษาปี 
5 
 
-เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจตัดสินการ
ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
ระดับจังหวัด ปี 2555 
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ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

เทศบาลลานกระบือ เป็นต้น 
 
 

-โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับพนักงานส่วน
ท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งใหม่ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก 
วันที่ 5-6 มกราคม 2555  
ณ.ห้องลิไท โรงแรมเพชร อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
-โครงการการให้ 
ความรู้แก่ผู้ปกครอง 
การให้การศึกษาความรู้แก่พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองที่มีบุตรอายุระหว่าง 3-6 
ปี ณ.หมู่ที่ 6 ต าบลพรานกระต่าย 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
 
-ภาพการจัดบอร์ดผลงานให้
โรงเรียนอนุบาลคลองลาน 
 
-เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะการคิดเด็ก
ประถมศึกษา 
 
- การวางแผนและการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลลาน
กระบือ 
 
-ภาพโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 
การศึกษาดูงานของโปรแกรมวิชา
การศึกษาประถมศึกษา ปี 2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 5 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/
สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตาม
จุดเน้น  จุดเด่น  หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด  และ
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ   

-ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
-ผู้เรียนได้รับความไว้วางใจจากท้องถิ่นให้
จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการคิดเด็ก
ประถมศึกษา ค่ายศิลปะส าหรับเด็ก
ประถมศึกษา 
 

-ภาพถ่าย 
-หนังสือขอบคุณ 

 

การประเมินตนเองปีนี ้



:: การประถมศึกษา [ 95 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ได้รับการยอมรับในเรื่องไปจัดกิจกรรมให้กับชุมชน 
 

จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 เพิ่มการเผยแพร่การจัดกิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 96 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
98ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 18  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแกป้ัญหาสังคมในด้านต่างๆ(ขอรายละเอียดจากคณะฯหรือกองกิจฯ???) 

ตัวบ่งชี้ที่ 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแกป้ัญหาสังคมในประเดน็ที่ 1 (ภายในมหาวิทยาลัย) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ -4-5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ    

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   
 

  

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในคณะ 
 

  
 

 



:: การประถมศึกษา [ 97 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
หรือสังคมในคณะ 

    

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
 
 
 

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  
 
 

ภาพ อ.วันทนา สุขเทศ 
ได้รับโล่พร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณ ผู้
ประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ดเีด่น ปีการศึกษา 
 2554   

 
 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ        5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ............................................................................................................................................................................. ........ 
.......................................................................................................................... .......................................................................... 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 โปรแกรมวิชา ควรร่วมมือกับทุกโปรแกรมวิชาในคณะครุศาสตร์ จัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่มีบทบาทในการชี้น า
หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 



:: การประถมศึกษา [ 98 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

  
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ................................................. ....... 
.................................................................................................................................................................... ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแกป้ัญหาสังคมในประเดน็ที่ 1 (ภายนอกมหาวิทยาลัย) 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ -4-5 ข้อ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ ประเด็นการพิจารณา ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ   

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ   

 3 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ   

 4 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน
หรือสังคมภายนอก 

ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ   

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ขอใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  
 



:: การประถมศึกษา [ 99 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

5 ข้อ 5 ข้อ คะแนน 5  5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ................................................................................................................................. .................................................... 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
.................................................................................................................................................................... ................. 
  
วิธีปฏิบัติทีด่ี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................ .................................................................................................. ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 100 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99องค์ประกอบ 10 นโยบายรัฐบาล “ สถานศึกษา 3 ดี (3 D)” 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี  (3 D)  (การคิดรอบปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

แก้ไขระดับคะแนนตำมประกำศนโยบำยสถำนศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ปีกำรศึกษำ 2553 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะวางแผนพัฒนา
คณะตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
และส่ งเสริมสนับสนุนทั้ งทรัพยากร สิ่ ง
อ านวยความสะดวก และบุคคล 

- โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะวางแผน
พัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี (3D) และส่งเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอ านวยความ
สะดวก และบุคคล 

แผนพัฒนา
สถานศึกษาตาม
นโยบายสถานศึกษา3 
ดี (3D) (ใช้ข้อมูล
ร่วมกับคณะฯ) 



:: การประถมศึกษา [ 101 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 2 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะจัดการเรียนรู้    
จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และด้านภู มิคุ้ม กันภัยจากยา   
เสพติด 

- โปรแกรมวิชาการศึกษาประถมศึกษา
ร่วมกับคณะ มีการจัดการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย 
และด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
ดังน้ี 
1. ด้านประชาธิปไตย 
     - กิจกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา  
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความ
เป็นไทย 
     - งานลอยกระทง (ร่วมกับคณะฯ) 
     - โครงการอบรมมารยาทไทย 
(ร่วมกับคณะฯ) 
     - พิธีไหว้ครู (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) 
3. ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
     - กีฬาภายในโปรแกรม  
     - กีฬาระหว่างคณะ (ร่วมกับคณะฯ) 
     - รับน้องใหม่ต้านภัยยาเสพติด  

-รายชื่อนศ.โปรแกรม
ประถมศึกษาที่เข้าร่วม
จริง 
-ภาพถ่ายกิจกรรมการ
เลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์  
 
-ภาพถ่ายกิจกรรมการ
บริจาคโลหิตของ
นักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 
 
-บันทึกข้อความการ
เข้าอบรมความรู้สู่น้อง
ใหม่  
 
-ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้เก่ียวกับยา   
เสพติด 
 
-กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
ประถมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ ปีการศึกษา 
2555 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร 
 
-เรื่อง เรียนเชิญเข้า
ร่วมกิจกรรมกีฬา
สัมพันธ์น้องพี่
ประถมศึกษา และ
Goodbye Senior 
Early Childhood 

 3 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีองค์ความรู้
และทักษะการปฏิบัติ งานเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษา 3 ดี (3D) อย่างมีคุณภาพ 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ -คณาจารย์ได้ร่วมเป็น
กรรมการตัดสินการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน
ต้านภัยยาเสพติด ใน
งานกีฬาสีภายในต้าน
ภัยยาเสพติด ปี



:: การประถมศึกษา [ 102 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

การศึกษา 2554 

 4 โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะให้ความร่วมมือกับ
ทุกฝ่ายในการด าเนินงานนโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
 

 
 

 5 คณะมีการก ากับ ติดตามให้โปรแกรมวิชา
พัฒ นาหรื อ มีน วัต กรรมส่ ง เสริ ม ให้ การ
ด าเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 
3 ดี  

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 
 

 



:: การประถมศึกษา [ 101 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

2 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน   5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ข้อ .....ข้อ .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 โปรแกรมวิชาและคณะมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย และด้าน
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ............................................................................................................................. .......................................................... 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 102 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3  ดี (3 D)  มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤตกิรรม   

(การคิดรอบปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3  ด ีจ านวน 1  ด้าน 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3  ด ีจ านวน 2 ด้าน 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3  ด ีจ านวน 3 ด้าน 
แก้ไขระดับคะแนนตำมประกำศนโยบำยสถำนศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร ปีกำรศึกษำ 2553 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ด้าน 
 

ผลการค านวณ  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนโครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา  3  ดี  (3 D)  ทั้งหมด  ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ 

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความ
เป็นไทย 

 

กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

 -ด้าน 3 ด้าน 5 คะแนน  3 ด้าน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 

.....ด้าน .....ด้าน .....คะแนน  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 



:: การประถมศึกษา [ 103 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

โปรแกรมวิชาและคณะครุศาสตร์มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
ครบทุกด้าน 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ............................................................................................................................. .......................................................... 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



:: การประถมศึกษา [ 104 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

 
 
 
 
องค์ประกอบที ่11 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถาบัน (สอดคล้อง ตัวบ่งชี้ 9.1 (สกอ.) เกณฑ์ข้อ 3) 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลผลิต 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการปฏิบัติ 1 ข้อ มีการปฏิบัติ 2 ข้อ มีการปฏิบัติ 3 ข้อ มีการปฏิบัติ 4 ข้อ มีการปฏิบัติ 5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลด าเนินงาน หลักฐาน 

 1 โปรแกรมวิชาและคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
การก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่ 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 2 โปรแกรมวิชาและคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ 
บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนและบุคลากร 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 โดย
การมีส่วนร่วมของโปรแกรมวิชาและคณะ 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ
   

 

 4 ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคมโดยการมีส่วนร่วม
ของโปรแกรมวิชาและคณะ 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 5 ผู้เรียน/บุคลกร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่
เก่ียวกับอัตลักษณ์โดยการมีส่วนร่วมของโปรแกรม
วิชาและคณะ 

ใช้ข้อมูลร่วมกับคณะ  

 

การประเมินตนเองปีนี ้

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย(,) เป้าหมายปีถัดไป 

-ข้อ   ข้อ คะแนน     5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินจากกรรมการ บรรลุเป้าหมาย(,) 



:: การประถมศึกษา [ 105 ] 

 

ข้อมูล ณ  4 เมษายน  2556 
หมายเหตุ : 1. ข้อความขีดเส้นใต้ หมายถึง  แก้ไขตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) (เพ่ิมเติม พฤศจิกายน 2554 
               2. ในตวับ่งชี้ (สกอ. 2.1-2.7)  ควรพิจารณาและรายงานผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา (TQF) และ 
เกณฑ์มาตรฐานอาเซียน (ASEN University Network Quality Assurance) (AUNQA)  (ด้านการผลติบณัฑติ) 

.....ข้อ .....ข้อ คะแนน.....  

หมายเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 

 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รายงานผลการด าเนินงาน :   

 
ผศ.ดร.สุณี บุญพิทักษ์ 
อ.อัจฉรา เอ่ียมละออ 
อ.วันทนา  สุขเทศ 
อ.อรวรรณ สุ่มประดิษฐ์ 
ผศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ 
อ.อรทัย  บุญเที่ยง 
อ.ณัชชารีย์ กุศลธรรมรัตน์ 

โทรศัพท ์: 08  1859  6203 โทรศัพท์ :  08  1859  6203 
E-mail :  sunee_678@hotmail.com E-mail :   sunee_678@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ............................................................................................................................. ........................................................ 
 
จุดทีค่วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ............................................................................................................................. ................................................. ....... 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 ............................................................................................................................. ................................................. ....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


