
 

 

บทที่ 2 
ส่วนส ำคัญ 

 
องค์ประกอบ 2 กำรผลิตบัณฑิต (สกอ.) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกในกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน 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 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 โปรแกรมวิชามีการให้ข้อมลู
เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนระบบ
และกลไกการเปิดหลกัสูตร
ใหม่และปรบัปรุงหลกัสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติทีก่ าหนด 
โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการ
ตามระบบทีก่ าหนด 

      ปีการศึกษา 56 โปรแกรมวิชาได้เปิดสอน
หลักสูตรการประถมศึกษา เป็นระยะเวลา 2 ปี 
(ปถ.2.1-1-1) และอาจารย์ได้ร่วมกันพิจารณา
ความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตร โดยพิจารณา
จากจ านวนนักศึกษาที่ประสงค์เรียนหลักสูตรการ
ประถมศึกษา  (ปถ.2.1-1-2) โปรแกรมวิชาฯ ได้
ร่วมกันพิจารณาความจ าเป็นในการเปิด
หลักสูตร โดยให้ข้อมูลสนับสนุน ดังนี้ 

- จ านวนนักศึกษาที่ประสงค์เรียน
หลักสูตรวิชาการประถมศึกษายังคงมีอยู่เป็น
จ านวนมากโดยในปีการศึกษา 2556 มีผู้
ประสงค์เรียน จ านวน 240 คน คัดแหลือ
เพียง 45 คน และในปีการศึกษา 2557 มีผู้
ป ระสง ค์ เรียน  จ าน วน 259 คน  และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสถิติข้อมูลจากฝ่าย
ส่งเสริมและงานทะเบียนมหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1. ในการเปิดหลกัสูตรและการ
ปรับปรงุหลักสูตรทางโปรแกรมวิชาฯได้
ด าเนินการตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 
(ปถ. 2.1-1-3) โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1.1 โปรแกรมวิชาฯ เสนอรายช่ือ
หลักสูตรต่อคณะเพื่อเสนอกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย(กบ.) 

ปถ. 2.1-1-1 หลกัสูตร
วิชาการประถมศึกษา ฉบับ
ใหม่ พ.ศ. 2555 
ปถ. 2.1-1-2 รายช่ือ
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิชาการประถมศึกษาปี
การศึกษา 2556 
ปถ. 2.1-1-3 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่องระบบและ
กลไกจัดท ารายละเอียดของ
หลักสูตร 
ปถ. 2.1-1.4 รายงานข้อมูล
การด าเนินงานหลักสูตร 
ระดับปรญิญาตรี (มคอ.7) 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

1.2 โปรแกรมวิชาฯส่งรายช่ือกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตรแก่คณะเพื่อเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร 

        1.3 กรรมการด าเนนิการพฒันา/
ปรบัปรงุหลกัสตูร 

1.4 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1.5 แจ้งส านักสง่เสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียนประสานต่อสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย 

1.6 น าเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
1.7 น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
1.8 เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 5 โปรแกรมวิชามีการให้ข้อมลู
เพื่อสง่เสรมิสนบัสนุนระบบ
และกลไกการปิดหลักสูตร
ตามแนวทางปฏิบัติทีก่ าหนด
โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และด าเนินการ
ตามระบบทีก่ าหนด 

ตามระบบและกลไกการจัดท าหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรวางเงือ่นไข
การปิดหลกัสูตรไว้(ปถ. 2.1-2-1)ดังต่อไปนี ้

1. หลักสูตรไม่เป็นไปตามความ
ต้องการของมหาวิทยาลัย 

2. จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ 

3. หลักสูตรไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

4. หลักสูตรไม่สามารถแข่งขันกับ
มหาวิทยาลัยอื่นได ้

5. มีปัญหาในการบรหิารจัดการ
หลักสูตร 

โดยการขอปิดหลกัสูตรให้ด าเนินการ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี ้

1. โปรแกรมเสนอหลักสูตรทีป่ระสงค์
จะปิดต่อคณะเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

2. ส านักสง่เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนตรวจสอบข้อมลู 

3. สภาวิชาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

4. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัต ิ

ปถ2.1-2-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง ระบบ
และกลไกการจัดท า
รายละเอียดของ
หลักสูตร 

ปถ.2.1-2-2  บันทึกข้อความ
รายงานผลการ
ด าเนินงานตามหลักสูตร 

(ปถ.2.1-2-3)รายงานข้อมลู
การด าเนินงานหลักสูตร
วิชาฯบัณฑิต (มคอ.7) 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

5. ส านักสง่เสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียนแจ้ง สกอ. 

6. ส านักสง่เสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียนบันทกึข้อมลูเกี่ยวกบัการอนุมัติปิด
หลักสูตร 

 
ในส่วนโปรแกรมวิชาฯหลักสูตร ปี 

2555 ไม่เข้าเงือ่นไขใดๆ ข้างตน้ โดยโปรแกรม
วิชาฯ ได้ท าบันทึกข้อความรายงานต่อคณะ 
(ปถ.2.1-2-2) ดังนี ้

- มีจ านวนนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
- อาจารย์ศักยภาพหลกัสูตร มีจ านวน

ครบตามมาตรฐานของ สกอ. 
- ผลการประเมินความพงึพอใจของ

ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ทัง้ 5 ภาค
การเรียน  เฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.17 อยู่ในระดับ
พอใจ 

  
 

 3 ทุกหลักสูตรมกีารด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งช้ีผล
การด าเนินงานตามประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา เพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีที่

หลักสูตรโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษาได้ด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ดงันี ้(ปถ2.1-3-1)ดังนี ้

1. มกีารประชุมคณาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินการของหลักสูตร ในการประชุม
โปรแกรมวิชาฯ อย่างต่อเนื่อง  (ปถ.2.1-3-2) 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ
ที่ สกอ.ก าหนดตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  (ปถ.2.1-3-3) 

3. มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2556 
(ปถ.2.1-3-4) 

 

ปถ.2.1-3-1 ประกาศกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เรื่อง ตัวบ่งช้ีผล
การด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพของหลกัสูตร
และการเรียนการสอน   
 
ปถ2.1-3-2รายงานการ
ประชุมโปรแกรมวิชาฯครั้งที่ 
2 /2556 วันที่  18 ตุลาคม 
2556 
       
 
ปถ.2.1-3-3หลกัสตูรการ
ประถมศกึษา 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

หลักสูตรใดยังไม่มปีระกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว
บ่งช้ีกลางที่ก าหนดใน
ภาคผนวก ก) ส าหรบั
หลักสูตรสาขาวิชาชีพต้อง
ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย  
  (หมายเหตุ : ส าหรบั
หลักสูตรเก่าหรือหลักสูตร
ปรับปรงุที่ยงัไม่ได้ด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 5555 ให้
ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา 
พ.ศ. 5548 ) 

4. มีจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) และ (มคอ.6) ที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2556 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนครบทุกรายวิชา(ปถ.
2.1-3-5) 

5. มีการจัดท ารายงานข้อมลูการ
ด าเนินงานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ประจ าปีการศึกษา 2555(มคอ.7)ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นปีการศึกษา(ปถ.2.1-3-6) 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยรอ้ยละ 100 
ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยในปกีารศึกษา 
2556 เปิดสอนจ านวน 10 รายวิชา 
ด าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ จ านวน 5 
วิชา คิดเป็นร้อยละ  50 (ปถ.2.1-3-7) 

7. โปรแกรมวิชาฯ ได้มีการประชุมเพื่อ
น าผลประเมินการเรียนรูร้ะดับปริญญาตรี
ประจ าปกีารศึกษา 2555 (มคอ.07) มา
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน โดย (มคอ.7) ได้ให้ข้อสรุปว่ามีผล
การประเมินอยู่ 3 ประเด็น คือ 

- นักศึกษายังขาดทักษะในการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะมาเสรมิ
ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียน 

- นักศึกษายังขาดทักษะการ
วิเคราะห์และการเรียบเรียงข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ 

ทั้งนี้จากผลการประเมินโปรแกรมวิชาฯ
ได้จัดการประชุม และแจ้งในที่ประชุม โดยมี
มติให้ผู้สอนคิดกลยุทธ์การสอนเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว (ปถ.2.1-3-8) 

โดยในปีการศึกษา 2556 มีรายวิชาที่
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน ได้แก่ 1. ทุกรายวิชาก าหนดให้มีการ
ค้ น ค ว้ า เพื่ อ จั ดท าร ายงาน  2.ราย วิ ช า

ปถ. 2.1-3-4 แฟ้มรวบรวม
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3), (มคอ. 4)ที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2556 
 
ปถ.2.1-3-5แฟ้มรวบรวม
รายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา(มคอ.5)และ 
(มคอ. 6)ทีเ่ปิดสอนในปี
การศึกษา 2556 
 
ปถ.2.1-3-6รายงานข้อมูลการ
ด าเนินงานหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรปีระจ าปีการศึกษา  
2556 (มคอ.7) 
 
ปถ. 2.1-3-8รายงานการ
ประชุมโปรแกรมวิชาฯ ครั้งที ่
2/2557 วันที่ 9 มกราคม 
2557 
 
ปถ. 2.1-3-9 มคอ. 3 
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
ระดับประถมศึกษา (ยุทธนา)  

 
ปถ.2.1-3-10                                

-บันทึกข้อความการ
เปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ภาษาอังกฤษส าหรับครูประถมศึกษาโดย
อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวชได้ก าหนดให้
นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.รายวิชาการออกแบบเว็บไซต์เพื่อการ
เรียนการสอนระดบัประถมศึกษาโดยอาจารย์
ยุทธนา พันธ์มี ได้ก าหนดให้นักศึกษาพัฒนา
เว็บไซต์ส าหรบัประถมศึกษาและพัฒนาต่อ
ยอดใช้เป็นแบบบันทึกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูข้ันปฏิบัติงานวิชาชีพครู1เพื่อใช้ในการ
ตรวจและประเมินออนไลน์ (ปถ.2.1-3-9) 

8. ในปีการศึกษา 2556 มีการเปลี่ยน
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรจ านวน 1 ท่าน 
ได้แก่ อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช        
(ปถ.2.1-3-10) 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการ
พัฒนาทางวิชาการหรอืวิชาชีพอย่างน้อยปลีะ 
1 ครั้ง(ปถ.2.1-3-11) 

 4 มีคณะกรรมการรบัผิดชอบ
ควบคุมก ากับใหม้ี การ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 
1 ข้อ 5 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการประเมินหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 
3 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน 5 
ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ  
ของตัวบ่งช้ีที่ก าหนดในแต่ละ
ปี ทุกหลักสูตร 

ห ลั ก สู ต ร ก า ร ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  มี
คณ ะก ร รม ก าร โป รแ ก ร ม วิช าฯ  เพื่ อ
รับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการ
ตามข้อ1 ข้อ 5 และ ข้อ 3 ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา  

1. มีการประชุมติดตามการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในการ
ประชุมโปรแกรมวิชาฯ ครั้ งที่  2 วันที่  9 
มกราคม 2557 2556 (ปถ. 2.1-4-3) 

2. มีการประเมินหลักสูตรตามตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยก าหนด การ
รายงานข้อมูลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.
7) ส าหรับหลักสูตรปี 2555   

3. โปรแกรมวิชามีการประชุมและระบุ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานตามข้อมูลตาม 
ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3  

 

ปถ. 2.1-4-1ผังโครงสร้าง
หน้าที่รบัผิดชอบงานภายใน
โปรแกรม 
 
ปถ.2.1-4-3 ค าสั่งคณะฯ 
การควบคุมกบักับติดตาม
หลักสูตร 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 5 มีคณะกรรมการรบัผิดชอบ
ควบคุมก ากับใหม้ี  การ
ด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 
1 ข้อ 5 และ ข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา 
และมีการพฒันาหลักสูตรทกุ
หลักสูตรตามผลการประเมิน
ในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในข้อ 
3ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ 
ทุกตัวบ่งช้ีและทุกหลักสูตร 

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้เปิด
สอนหลักสูตรการประถมศึกษาพ.ศ. 2555 
โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับ
ให้มีการด าเนินการตามข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 
3 อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 5556 
ยังไม่ถึงเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร แต่
โปรแกรมวิชาฯ ได้มีการประชุมปรับเปลี่ยน
แผนการเรียนส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่1 ปแีละ
ช้ันปีที่  2 ของปีการศึกษา 2556 โปรแกรม
วิชาฯ ได้มีการประชุมปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 ท่าน 

 

ปถ.2.1-5-1 รายงานการ
ประชุมโปรแกรมวิชาฯ ครั้งที่ 
3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  

 
กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย เป้ำหมำยปีถัดไป 

5 5 5  5 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

     

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ยุทธนา พันธ์มี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 

อ.ปาริชาต เตชะ  
อ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช 

โทรศัพท์ : 08-9267-8222 โทรศัพท์ : 087-735-3335 

E-mail : nong.tana@hotmail.com  E-mail : Parichattecha@hotmail.com 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
  - โปรแกรมวิชาฯ มีการก าหนดกจิกรรมโครงการแผนพัฒนานักศึกษาตามวิสัยทัศน์ คือ โครงการ “สง่เสรมิ
คุณลักษณะบัณฑิตสูส่ากล”  
จุดท่ีควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  - 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน : โปรแกรมวิชาสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 5 แนวทางต่อไปนี้ 

 

  1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
หรือ 
  5)  แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ข้ึนไป 
หรือ 

5) ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ก าหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ข้ึนไป 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มีสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี  ปรญิญาโท ปรญิญาเอก หรือ
เทียบเท่าต่ออาจารยป์ระจ า จ าแนกได้ดังนี ้
     -  อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีวุฒปิรญิญาตรี หรือเทียบเท่า  จ านวน    0  คน  คิดเป็นร้อยละ   0 
     -  อาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีวุฒปิรญิญาโทหรอืเทียบเท่า     จ านวน    7 คน  คิดเป็นร้อยละ   100 
    -  อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกทั้งหมดหรือเทียบเท่า    จ านวน   0   คน  คิดเป็นร้อยละ  0 

 -  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทัง้ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ   จ านวน 7 คน   
         แสดงได้ดังตารางที่  5.2.1   
 
ตารางที่  5.2.1  จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

คณะครุศำสตร ์
 

วุฒิกำรศึกษำ(คน) สัดส่วน (%) 
ป.ตรี  ป.โท ป.เอก รวม ตร ี โท เอก 

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 
อาจารย์ยุทธนา  พันธ์ม ี
อาจารยบ์ุญล้อม  ด้วงวิเศษ 
อาจารยป์าริชาต  เตชะ 
อาจารย์ศิรโิสภา  แสนบุญเวช 
อาจารยเ์พ็ญภรณ์  เหลี่ยวเจรญิวัฒน ์
อาจารย์กรกช  ขันธบุญ 
อาจารย์ศศิกัญชนา บญุนาค (8 เดือน) 

  
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.5 

 
 

    

รวม  7  7  100  

 
 
ค ำนวณตำมสูตรได้ดังน้ี : 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒปิรญิญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก =  
 

=     0 x 100   =   0 
                   7 

5. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =               =0 x 5 = 0 คะแนน 

                 30 
 
 
ตำรำงแสดงกำรศึกษำต่อระดับปริญญำเอก 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล สถำนศึกษำ ปีท่ีศึกษำ ปีท่ีคำดว่ำจะจบ 
1 อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 2560 
2 อาจารย์ปาริชาต เตชะ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 2560 
3 อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 2561 
4 อาจารย์กรกช ขันธบุญ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 2561 
5 อาจารย์เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 2561 
6 อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช สุโขทัยธรรมาธิราช 2557 2562 

 

หลักฐำน 
ปถ 2.2-1-1 รำยชื่อคณำจำรยแ์ละคุณวุฒิท่ีจบ 
กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

-(เริ่มประเมิน
ตนเองเมื่อสิ้นปี

การศึกษา 5556) 

0 0 คะแนน    ร้อยละ 25 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 
ผู้ก ากบัดูแลตัวบ่งช้ี : อ.ยุทธนา พันธ์มี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

อ. ศิริโสภา แสนบญุเวช 
โทรศัพท์ : 089-267-8222 โทรศัพท์ : 088-2730736 
E-mail :Nong.tana@hotmail.com E-mail : wankoy_siri@yahoo.com 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  x 100 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก     x 5 
    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
  - มีอาจารย์โปรแกรมการประถมศึกษาต่อระดับปรญิญาเอก จ านวน 6 คน 
จุดท่ีควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
  - ส่งเสริมการพฒันาให้คณาจารย์ในโปรแกรมวิชาได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าการศึกษาระดับปริญญาเอก 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - มีการจัดสรรเวลาและแบง่หน้าอย่างชัดเจนและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้อาจารย์จัดสรรเวลาได้
ถูกต้องและมีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าระดบัปริญญาเอก 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์กำรประเมิน : โปรแกรมวิชาสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 5 แนวทางต่อไปนี้ 
  1) แปลงค่าร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 
– 5 หรือ 
  5) แปลงค่าการเพิ่มข้ึนของค่ารอ้ยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

 
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ข้ึนไป หรือ 

5) ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ข้ึนไป 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ยังไม่มีคณำจำรย์ท่ีได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำร แต่โปรแกรมวิชำร่วมกับคณะครุศำสตร์ผลักดันให้
คณำจำรย์เขียนต ำรำเพ่ือท ำผลงำนทำงวิชำกำรและสร้ำงสรรค์งำนวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงวำรสำรทำงวิชำกำร 
   ค ำนวณตำมสูตรได้ดังน้ี 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ =              
 

=    x 100   = 0 

 
5. แปลงค่ารอ้ยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้ =             

 
 

   =    x 5   =  0  คะแนน 

 
 
 
 
 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารง 
        ต าแหน่งทางวิชาการ       x 100 

   จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

      ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ                             x 5 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

-(เริ่มประเมินตนเอง
เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

5556) 

ร้อยละ 0 0คะแนน    ร้อยละ 14.28 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... .....คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : อ.ยุทธนา พันธ์มี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :  อ.ศิริโสภา แสนบุญเวช  
โทรศัพท ์: 089-267-8222 โทรศัพท ์: 088-2730736 
E-mail :Nong.tana@hotmail.com E-mail : wankoy_siri@yahoo.com 

 
จุดทีค่วรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ได้แก่ มีต าราทางวิชาการอย่างน้อย
ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง 
 มีผลงานวิจัยอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่องต่อ 1 ท่าน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 1. สนับสนุนด้านเวลาในการไปศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ โดยไม่ถือเป็นวันลา 
 2. จัดพี่เลี้ยงคอยให้คะแนะน าด้วยความจริงใจ 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญทุก
หลักสูตร 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (ปถ.2.6-1-1)และ
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้ส่งเสริม ก ากับให้อาจารย์ใน
โปรแกรมวิชาฯได้เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะและมหาวิทยาลัยจัด
ข้ึนโดยออกเป็นประกาศโปรแกรมวิชาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ปถ.2.6-1-2) 
และส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

1. อาจารย์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การ
เขียนข้อสอบวัดด้านพุทธิพิสัย” วันที่ 19 ก.พ. 2557 ณ ห้อง
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร (หลั งเก่า) ที่
มหาวิทยาลัยฯ จัดข้ึน 

2. อาจารย์เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) เมื่อ 14 พ.ย. 2556 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ปถ.2.6-1-3) 

3. โปรแกรมวิชามีการก าหนดให้อาจารย์มีการจัดท า
แฟ้มการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่าง 1 
รายวิชา  

ปถ.2.6-1-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยเรือ่งการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 
ปถ.2.6-1-2ประกาศ
โปรแกรมวิชาฯ เรื่องการ
จัดการเรียนการสอน 
 
ปถ.2.6-1-3 บันทึก
ข้อความ/เอกสาร
ประกอบการอบรม 
 
 
 

 5 ทุกรายวิชามี
รายละเอียดของ
รายวิชาและของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาค
การศึกษาตามที่
ก าหนดในกรอบ

อาจารย์ ในโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาจัดท า
รายละเอียดของราชวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ครบทุกหัวข้อที่ก าหนดใน มคอ.3 ก่อนเปิดการเรียนการสอน 
โดยในภาคเรียนที่ 1 มีจ านวน 5 รายวิชา และในภาคเรียนที่ 2 
มีจ านวน  5 รายวิชา (ปถ.2.6-2-1) 

ปถ.2.6-2-1 
มคอ. 3 ทุกรายวิชา 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

 3 ทุกหลักสูตรมี
รายวิชาที่
ส่งเสริมทกัษะ
การเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการ
ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน
หรือจากการท า
วิจัย 

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีผลการด าเนินงานดังนี้ 
1. หลักสูตรการประถมศึกษาบัณฑิตที่ เปิดสอน มี

รายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เช่น การ
ออกแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 
และให้นักศึกษาได้น าไปพัฒนาเป็นสารสนเทศของของแต่ละ
คน เช่นข้อมูลการออกปฏิบัติการวิชาชีพครู 1 (ปถ.2.6-3-1) 

5. ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท าวิจัยใน
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษารว่ม
สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางการประถมศึกษา เพื่อน าเสนอผล
การศึกษา ในสัปดาห์ที่ 15 ของการเรียน (ปถ.2.6-3-2) 

 

ปถ.2.6-2-1  
มคอ. 3 วิชา การ
ออกแบบเว็บไซตเ์พื่อ
การเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา 
มคอ. 3 วิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
การศึกษา 

 4 มีการใหผู้้มี
ประสบการณ์
ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจาก
หน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
เรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2556 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้
ให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (ปถ.2.6-4-1) เช่น 

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาคุณลักษณะ
บัณ ฑิ ต โปรแกรม วิชาการป ระถม ศึกษา เมื่ อ วันที่  21 
พฤศจิกายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กิจกรรมอบรมเขียนป้ายตัดโฟม วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กิจกรรมอบรมจับจีบผ้า เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2556 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กิจกรรมอบรมค่ายนันทนาการวิชาการ วันที่  14-16 
ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 

 

ปถ.2.6-4-1 แผนพฒันา
นักศึกษาโปรแกรมวิชา 
 
ปถ.2.6-4-2 รายงานผล
การสรุปและติดตาม
โครงการรอบ 12 เดือน 
 
ปถ.2.6-4-3 ภาพถ่าย
กิจกรรมตามแผนพฒันา
นักศึกษา   
  

 5 มีการจัดการ
เรียนรู้ที่พฒันา
จากการวิจัยหรือ
จากกระบวนการ
จัดการความรู้
เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอน 

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาผู้เรียนจากการจัดท าวิจัยในช้ันเรียน รายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการออกแบบสอบถาม และด าเนินการออกเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถามจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษา
การประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1  โดยอาจารย์ยุทธนา 
พันธ์มี จัดท าวิจัยเรื่อง “ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แท็บ

ปถ.2.6-5-1 รายงานวิจัย
ผลการศึกษาสภาพปัญหา
การใช้แท็บเล็ตพซีีของ
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

เล็ตพีซีของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1” ปีการศึกษา 5556 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
แท็บเล็ตพีซี ด้านบริหารจัดการ การเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 
          โดยให้นัก ศึกษาที่ เคยผ่านการเรียนการสอนใน
รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้
ร่วมเก็บข้อมูลการวิจัยจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1   

ปถ.2.6-5-3 รายงานการ
ประชุมโปรแกรมวิชาฯ 
ครั้งที ่4/2556 วันที่ 27 
มีนาคม 2557 

   

 6. มีการประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนทีม่ีต่อ
คุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนและสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ทุก
รายวิชาทุกภาค
การศึกษาโดยผล
การประเมิน
ความพึงพอใจ
แต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่ ากว่า
................จาก
คะแนนเต็ม5 

รายวิชาที่เปิดสอนในโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มี
การประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่ด าเนินการโดยผ่านเว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัยโดยผลการประเมินอาจารย์ที่มีการเรียนการ
สนในทุกท่านในโปรแกรมวิชาฯ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่า 4.00 
(ปถ.2.6-6-1) ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจ คะแนนเฉลี่ย 
4.23 โดยแบ่งตามภาคการเรียนดังนี้ 

ปี
กำรศึกษำ 

2556 คุณ
ภำ

พก
ำร

จัด
กำ

รเร
ยีน

กำ
รส

อน
 

สิ่ง
สน

บัส
นนุ

กำ
รเร

ยีน
รู ้ เฉลี่ย 

5 4.25 4.22 4.23 
เฉลี่ยรวม  

นอกจากนี้โปรแกรมวิชาฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทุกรายวิชา มาปรับปรุง/พัฒนา เพื่อน าไปใช้พัฒนาการ
จัดเรียนการสอนต่อไป 

ปถ.2.6-6-1 สรุปผล
ประเมินความพงึพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอน
ของอาจารย์ สิ่งสนบัสนนุ
การเรยีนรู้โปรแกรม
วิชาการประถมศึกษา ปี
การศึกษา 2556 

 7 มีการพฒันาหรือ
ปรับปรงุการ
จัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การ
สอนหรือการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ทุก
รายวิชาตามผล

โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาได้น าผลประเมินอาจารย์
ในปี 2555 มาใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนาในปี 2556 (ปถ.2.6-
7-1) 

ทั้งนี้โปรแกรมวิชาฯ ได้รวบรวมแผนรายงานผลการ
พัฒนาฯ ของทุกรายวิชา/ทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบในการปรับปรุง หรือปิดหรือเปิดรายวิชาหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร โดยน าข้อมูลมาร่วมพิจารณาในที่
ประชุมโปรแกรมวิชาฯ ถึงผลการปรับปรุงรายวิชา ว่ามีการ

ปถ.2.6-7-1 
มคอ.5 ปกีารศึกษา 2556 
ปถ.2.6-7-1 รายงานการ
ประชุม เมื่อวันที่  13 
พ.ย. 56  
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

มี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

การประเมิน
รายวิชา 

พัฒนาและปรับปรุงอะไรอย่างไร 

 

กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

7 ข้อ 7 7  7 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: อ.ยุทธนา พันธ์มี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 

อ.ศศิกัญชนา  บุญนาค 
อ.ปาริชาต ิเตชะ 

โทรศัพท ์: 0892678222 โทรศัพท ์: 087735335 

E-mail : nong.tana@hotmail.com E-mail : parichattecha@hotmail.com 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

ตัวบ่งชี้พื้นฐำนด้ำนคุณภำพบัณฑิต 1 (สมศ.)  
ตัวบ่งชี้ที่ 1  บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ เปิดใช้หลักสูตรเป็นปีแรกในปีกำรศึกษำ 2555 ยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
หลักฐำน  

- 

กำรประเมินตนเองปีนี้ (เริ่มประเมินตนเองเป็นครั้งแรก เม่ือสิ้นปีการศึกษา 5555) 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ..... ...คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นายยุทธนา พันธ์มี 

 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 

 
นายกรกช ขันธบุญ 
 

โทรศัพท ์: 0895678555 โทรศัพท์ : 0910579879 
E-mail :  krunoi99@hotmail.com E-mail : aj_golfs@hotmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดทีค่วรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี โท และเอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
โปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ เริ่มใช้หลักสูตรเป็นปีกำรศึกษำแรก ยังไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

 
 

กำรประเมินตนเองปีนี้ (เริ่มประเมินตนเองเป็นครั้งแรก เม่ือสิ้นปีการศึกษา 5555) 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

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

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

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

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นายยุทธนา พันธ์มี 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน : 

 
นายกรกช ขันธบุญ 
 

โทรศัพท ์: 0892678222 โทรศัพท์ : 0910579879 
E-mail :  nong.tana@hotmail.com E-mail : aj_golfs@hotmail.com 

 
 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 

 
จุดทีค่วรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี)  

 
- 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

ตัวบ่งชี้ 14 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
  
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
      ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น  6  เท่ากับ 5 

ผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรพัฒนำคุณวุฒิกำรศึกษำ 

 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

วุฒิการศึกษา/ 
น้ าหนักระดับคุณภาพ 

จ านวนอาจารย์(คน) 
ผลรวมน้ าหนักระดับคุณภาพของวุฒิการศึกษา 

(1) x (4) + (2) x (5)+ (3) x (6) =? (1) 
ป.ตรี 

(2) 
ป.โท 

(3) 
ป.เอก 

(4) 
ป. ตรี 

(5) 
ป.โท 

(6) 
ป.เอก 

อาจารย์ - 7 - - 7 - 0+49+0 = 49 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - - - - 0 
รองศาสตราจารย ์ - - - - - - 0 
ศาสตราจารย ์ - - - - - - 0 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของอำจำรย์ประจ ำ - - - - - - 49 

อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด - - - - 7 - 7 
ค่ำดัชนคีุณภำพ       7 

 
 

ค ำนวณได้ดังนี้     

ค่ำดัชนีคุณภำพ     =    
จ าท้ังหมดอาจารย์ประ

รย์ประจ านักของอาจาผลถ่วงน้ าห
      

 

   

    =   
7

49
   =   7 

    =   
6

7   x  5 =   5.83 

 

ผลกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรพัฒนำตนเอง 
ตำรำงกำรพัฒนำตนเอง ของอำจำรย์ประจ ำโปรแกรมวิชำกำรประถมศึกษำ คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล หัวข้อ/เร่ือง วันที ่ ผู้จัด/สถานที่ 
การพัฒนาตนเองด้าน 

การ
สอน 

บริการ
วิชาการ 

งาน
รับผิดชอบ 

อื่นๆ 

1 นายยุทธนา พันธ์ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชุมสัมมนาระดับ
นานาชาตดิ้าน e-learning 
- โครงการประชุมเชิง 

20-21/03/57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     

ปฏิบัติการ"ทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประข าปี 5558" 

7/5/56 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

- การประชุมวิชาการโสตฯ- 
เทคโนสัมพันธ์ ครั้งที่ 58  

53/01/57 มหาวิทยาลัยบูรพา     

- การเขียนข้อสอบวัดด้าน
พุทธิพิสัยส าหรับอาจารย์ให้

19/2/57 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

ที ่ ชื่อ-สกุล หัวข้อ/เร่ือง วันที ่ ผู้จัด/สถานที่ 
การพัฒนาตนเองด้าน 

การ
สอน 

บริการ
วิชาการ 

งาน
รับผิดชอบ 

อื่นๆ 

 
 

ค าปรึกษา 
- การประชุมพัฒนาด้าน
การศึกษา 

 
6/11/57 

 
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 
 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์เพ่ือจัดการเรียน
การสอน 

21/3/57 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

5 นายบุญล้อม ด้วงวิเศษ - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ืองการพัฒนาเครือข่าย
การด าเนินงานด้านการ
บริการสนับสนุนนักศึกษา
พิการและการศึกษาพิเศษ 

59/7/56 ณ ห้องมิลาน-บริสเซล 
โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัด
เชียงใหม่ 

    

- ศึกษาดงูานด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

10/1/57 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา
คาร 

    

3 นางสาวปาริชาติ เตชะ - โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ"ทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประข าปี 5558" 

7/5/56 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
 

    

- การเขียนข้อสอบวัดด้าน
พุทธิพิสัยส าหรับอาจารย์ให้
ค าปรึกษา 

19/2/57 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

- โครงการการจัดความรู้
ด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี
การศึกษา2556 

24/4/57 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 
 

    

- โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่ว กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
2:กิจกรรมอบรมทักษะ
ภาษาอังกฤษและกิจกรรม
อบรมทักษะ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
รับรองอาเซียน 

25/11/56 
 
 
 
 
 
 
 

ชลบุรี     

- โครงการน าเสนองานวิจัย
คณะครุศาสตร์ 

20/3/56 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

    

4 นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์เพ่ือจัดการเรียน
การสอน 

21/3/57 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

- Quality Accreditation 
: Past Present and 
Future 

14/11/56   
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

- การปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ส าหรับอาจารย์ให้
ค าปรึกษา 

27/5/57 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

ที ่ ชื่อ-สกุล หัวข้อ/เร่ือง วันที ่ ผู้จัด/สถานที่ 
การพัฒนาตนเองด้าน 

การ
สอน 

บริการ
วิชาการ 

งาน
รับผิดชอบ 

อื่นๆ 

- การเขียนข้อสอบวัดด้าน
พุทธิพิสัยส าหรับอาจารย์ให้
ค าปรึกษา 

19/2/57 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

5 นางสาวเพ็ญภรณ์ เหลียวเจริญวัฒน์ - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์เพ่ือจัดการเรียน
การสอน 

21/3/57 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

- การเขียนข้อสอบวัดด้าน
พุทธิพิสัยส าหรับอาจารย์ให้
ค าปรึกษา 

19/2/57 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

6 นายกรกช ขันธบุญ - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์เพ่ือจัดการเรียน
การสอน 

21/3/56 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

- การเขียนข้อสอบวัดด้าน
พุทธิพิสัยส าหรับอาจารย์ให้
ค าปรึกษา 

19/2/57 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

- อบรมถ่ายภาพด้วยเฟชร 4/8/56 โรงเรียนวัชรวิยา     
7 นางสาวศศิกัญชนา บุญนาค - อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์เพ่ือจัดการเรียน
การสอน 

21/3/57 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

- การเขียนข้อสอบวัดด้าน
พุทธิพิสัยส าหรับอาจารย์ให้
ค าปรึกษา 

19/2/57 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

    

 
หลักฐำน  

ปถ.14-0-1  รายชื่อคณาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2556 
  ปถ.14-0-5  หลังฐานแสดงวุฒิการศึกษาอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย (,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ค่าดัชนี  2.00 ค่าดัชนี  2.57 คะแนน  2.14  ร้อยละ  2.50 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย (,) 

ค่าดัชนี  5.00 ค่าดัชนี  2.57 คะแนน  2.14  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นายยุทธนา พันธ์มี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล /รำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน :   

นายยุทธนา พันธ์มี 

โทรศัพท ์: 0895678555 โทรศัพท์ : 0895678555 
E-mail :   E-mail :   nohara_nn6@hotmail.com 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาดังน้ี 
 

กลุ่มสำขำวิชำ ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ   50 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   50 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 ในปีการศึกษา 2556 คณาจารย์ในโปรแกรมวิชามีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์  
หรือเผยแพร่ และมีการน าเสนอบนเวทีระดับชาติและนานาชาติ 
 

ชื่ออำจำรย์และ
นักวิจัยประจ ำ 

ชื่องำนวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองำน
สร้ำงสรรค์ 

ชื่อวำรสำร 
วิชำกำร 

ฐำนข้อมูล เดือน/ปีที่
ตีพิมพ ์

คะแนน 

- - - - - - 
รวมถ่วงน้ าหนัก   

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ x100  

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด (คน) 
3.57  x  5  

ร้อยละกลุ่มสาขาวิชา (50 หรือ10) 
 
หลักฐำน 
 

เอกสำรหมำยเลข ชื่อรำยกำรเอกสำร /หลักฐำน 
  

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ  ร้อยละ  คะแนน    ร้อยละ 10 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

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

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี ้: นางสาวเพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญ

วัฒน์ 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

 
นางสาวเพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญ
วัฒน์ 
 

โทรศัพท ์: 087-8463303 โทรศัพท์ : 087-8463303 
E-mail : yaimuay11@gmail.com E-mail : yaimuay11@gmail.com 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดทีค่วรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- โปรแกรมวิชาควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและสนับสนุนให้อาจารย์ส่งบทความวิจัยเพื่อน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติ และนานาชาติให้มากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

- 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน ์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
น้ ำหนัก : ร้อยละ  5  
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ชื่องำนวิจัย นักวิจัย หน่วยงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
ผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แท็บเล็ตพีซี
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 1 

อ.ยุทธนา พันธ์มี ส า นั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษ า
ประถมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 1 

 
 
 
   ค ำนวณได้ดังนี้          =  ??? 
 
 
 
           = 14.29 
 
 
   

=
7
1

x 100   = 14.29 

หลักฐำน  
 ปถ.6-0-1 รายงานวิจัยผลการศึกษาสภาพปัญหาการใช้แท็บเล็ตพีซีของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

1 x 100 

7 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

 

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 14.29 3.57 คะแนน  ร้อยละ 20 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ...... .....คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวเพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญ

วัฒน์ 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

 
นางสาวเพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญ
วัฒน์ 
 

โทรศัพท ์: 087-8463303 โทรศัพท์ : 087-8463303 
E-mail : yaimuay11@gmail.com E-mail : yaimuay11@gmail.com 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดทีค่วรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

- ควรให้อาจารย์ประจ าโปรแกรม น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงกับโรงเรียนเครือข่ายที่คณะฯ มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

- 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
น้ ำหนัก  :  ร้อยละ  5  
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ  5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 

ชื่ออำจำรย์และ
นักวิจัยประจ ำ 

ชื่องำนวิจัยที่ตีพิมพ์หรืองำน
สร้ำงสรรค์ 

ชื่อวำรสำร 
วิชำกำร 

ฐำนข้อมูล เดือน/ปีที่
ตีพิมพ ์

คะแนน 

- - - - - - 
 
 
ค ำนวณได้ดังนี้            =  ??? 
 
 
  
 
           =  
 

 
 

=  
10

7.14
 x 5   = 3.57 

หลักฐำน  
 -  

กำรประเมินตนเองปีนี ้

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ  ร้อยละ  คะแนน  ร้อยละ 10 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

ร้อยละ..... ร้อยละ...... .....คะแนน  

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวเพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญ

วัฒน์ 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล / 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน :   

 
นางสาวเพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญ
วัฒน์ 
 

โทรศัพท ์: 087-8463303 โทรศัพท์ : 087-8463303 
E-mail : yaimuay11@gmail.com E-mail : yaimuay11@gmail.com 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ x 100 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

x 100 

7 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 
 - 
 
จุดทีค่วรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - โปรแกรมวิชาควรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และสนับสนุนให้น าผลงานทางวิชาการไปใช้
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการทุกคน 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 

- 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

ตัวบ่งชี้พ้ืนฐำนด้ำนกำรบรกิำรวิชำกำรแก่สังคม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 8   กำรน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณจ์ำกกำรใหบ้รกิำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

และกำรวจิัย 

 ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

เกณฑ์กำรประเมิน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ  30  เท่ากับ  5  คะแนน 
ค ำอธิบำย 
 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึงของชุมชนหรือสังคม เป็นแหล่งอ้างอิง
ทางวิชาการ หรือท าหน้าที่ใด ๆ ที่ มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือพัฒนาความรู้   ตลอดจนความเข้มแข็ง
ประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีคุณค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า  โดยมีการน า
ความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ต ารา หนังสือ 
รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 
 
ค ำนวณได้ดังน้ี 

 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

x 100 
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 

 =  
4

1  X 100 =  25 

 =  
30

25   X 5 =  4.16 

 
       ตำรำงโครงกำร/กิจกรรมบริกำรที่น ำมำใชใ้นกำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอน กำรวิจยั / งำนสรำ้งสรรค์ประจ ำปกีำรศึกษำ 2556 

ล ำดับ
ที ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่จัด 

ชื่อ โครงกำร/กจิกรรม สถำนทีจ่ัด 
น ำมำใช้ในกำรพัฒนำ 

กำรเรียน 
กำรสอน 

กำรวจิัย/ 
งำนสร้ำงสรรค์ 

1 11-13 ธันวาคม 
2556 

นิทรรศการราชภัฏก าแพงเพชรวิชาการ 
คร้ังที1่0 
-แข่งขันหนังสืออิเลกทรอนิกส ์

มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

  

2 11 ม.ค 2557 กิจกรรมวันเด็กแหง่ชาต ิ เทศบาลต าบลขาณุวร
ลักษณ์บุรี 

  

3 25-26 ม.ค 2557 ค่าย “การประถมศึกษาอาสาพัฒนา
วิชาการ” 

โรงเรียนบา้นหนอง
กรด 

 - 

4 2-5 เม.ย 2557 อบรมเชิงปฏิบตัิการผลติสื่อ 
อิเลกทรอนิกส์ด้วย Adobe Captivate 
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แบบฟอร์ม  รายงานการประเมินตนเอง  ระดับโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 5556 
(1 มิถุนายน 5556 – 31 กรกฎาคม 5557) 

เอกสำรหลกัฐำน 
เอกสำรหมำยเลข ชื่อรำยกำรเอกสำร /หลักฐำน 

คศ.ปถ.8-0-1 สรุปโครงการค่าย “ประถมศึกษาอาสาพฒันาวิชาการ” 
คศ.ปถ.8-0-2 ใบประกาศนียบตัรการแขง่ขันหนังสืออิเลกทรอนิกส ์
คศ.ปถ.8-0-3 ผลสรุปการตดิตามและประเมินโครงการป5ี6 
คศ.ปถ.8-0-4 งานวิจัยผลการฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการเพื่อพฒันาสมรรถนะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครู

คณิตศาสตร์สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามหลักสูตรทาบา 
 
 
 
 
กำรประเมินตนเองปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินตนเอง บรรลุเป้ำหมำย(,) เป้ำหมำยปีถัดไป 

ร้อยละ30  ร้อยละ 25 คะแนน 4  ร้อยละ 50.00 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน คะแนนกำรประเมินจำกกรรมกำร บรรลุเป้ำหมำย(,) 

    

หมำยเหตุ / ข้อสังเกต : 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : อ. ยุทธนา พันธ์มี  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล  

โทรศัพท์ : 089-267-8222 รายงานผลการด าเนินงาน :  อ.ศิริโสภา แสนบญุเวช  

E-mail :  Nong.tana@hotmail.com โทรศัพท์ : 088-2730736 
 
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
- 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 

 


