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รายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2563
( 1 กรกฎาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 )

วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2564
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

รหัสหลักสูตรการประถมศึกษา 25551411100086



ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ
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ประวัติโดยย่อ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาการประถมศึกษา  เปิดหลักสูตร  ครั้งแรกเมื่อ ปีพุทธศักราช  2525 ถึง 2547  ภายใต้
นามชื่อว่า “วิทยาลัยครูก าแพงเพชร” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูตามพุทธศักราช 2518 และปิดหลักสูตรลง
เนื่องจากการรับสมัครครู  ที่มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาระการเรียนรู้....

ปี 2555 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การประถมศึกษา เปิดรับสมัครอีกครั้ง โดยมีจ านวนนักศึกษา 96 คน  ปี 2559 
ปรับปรุงหลักสูตร 2555 เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2559 และปัจจุบัน
มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 375 คน  และ ปี 2562 พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา 4 ปี มี
นักศึกษาจ านวน  60 คน ปี 2563 นักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น จ านวน 32 อัตรา สนับสนุนโดย กสศ.



รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา
Ph.D. (Education) Sardar Patel  University 

ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา : ประจ าหลักสูตร
กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา : ประจ าหลักสูตร
ปร.ด. เทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา ม. นเรศวร

อ.ดร.ศิริโสภา  แสนบุญเวช
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา : ประจ าหลักสูตร 
กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บุคลากรประจ าสาขาวิชาการประถมศึกษา

ผศ.ดร.บุญล้อม  ด้วงวิเศษ
รองผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ : ประจ าหลักสูตร
กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลันนเรศวร

ผศ.วชิระ  พิมพ์ทอง
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา : ประจ าหลักสูตร
วท.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อ.ดร.มนตรี  หลินภู
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
กศ.ด. จิตวิทยาการให้ค าปรึกษาและค าแนะแนว มศว.ประสานมิตร

อ.ศศิกัญชนา  บุญนาค
อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชา 
กศ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร



2555 2558 2559 2562 คุณวุฒิ-วิชาเอก ประจ าหลักสูตรปัจจุบัน ปีที่จบ
นางสาวปาริชาต  
เตชะ

นางสาวปาริชาต  
เตชะ

นางสาวปาริชาต  
เตชะ

นางสาวปาริชาต  
เตชะ

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศษ.ม.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2560
2553
2548

นางสาวยุพิน  
พิลึก

นางสาวศิริโสภา 
แสนบุญเวช

นางสาวศิริโสภา 
แสนบุญเวช

นางสาวศิริโสภา 
แสนบุญเวช

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Msc.(Mass Communication) Bangalore  University
ศศ.บ.(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2562
2554
2541

นายวชิระ  
วิชชุวรนันท์

นายวชิระ  
วิชชุวรนันท์

นายวชิระ  
วิชชุวรนันท์

นายวชิระ
พิมพ์ทอง

วท.ม.(สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พธ.บ.(สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2552
2548

นางสุมาลี  
วิทยรัตน์

นางเรขา 
อรัญวงศ์

นายบุญล้อม 
ด้วงวิเศษ

นายบุญล้อม 
ด้วงวิเศษ

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลันศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.บ.(การศึกษาพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2559
2550
2547

นายยุทธนา 
พันธ์มี

นายยุทธนา 
พันธ์มี

นายยุทธนา 
พันธ์มี

นายยุทธนา 
พันธ์มี

ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
กศ.ม.(เทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ป.วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร

2563
2554
2550
2541

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
กับการปรับเปล่ียนอาจารย์ประจ าหลักสูตร สมอ.08



จ านวนนักศึกษา  262 คน
ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2563

54 54

43

57 54

0

10

20

30

40

50

60

2559 2560 2561 2562 2563

2559 2560 2561 2562 2563



อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

ปีการศกึษา
จ านวน

รับเข้า

จ านวนนกัศกึษาคงอยู่

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

2559 55
55 53 53 52 52

100% 96.36% 96.36% 94.55% 94.55%

2560 58
- 58 58 55 55

100% 100% 94.83% 94.83%

2561 49
- - 49 43 43

100% 87.76% 87.76%

2562 59
- - - 58 57

98.31% 96.28%

2563 59
- - - - 59

100%



วิสัยทัศน์ม หาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คือ การจัดการศึกษา  

ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นส าคัญ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

กับการปฏิบัติจริงและให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านกระบวนการทักษะวิศวกรสังคม 

เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่น าไปพัฒนาท้องถิ่น 

“

“

”

”



วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์เป็นผู้น าในการประยุกต์ศาสตร์
พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล

“

”





โครงสร้างหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.2 – 1.4 ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 104 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาวิชาชีพครู

1) วิชาชีพครูบังคับ

2) วิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

จ านวน

จ านวน

จ านวน

39 หน่วยกิต

25 หน่วยกิต

14 หน่วยกิต

2.2 กลุ่มวิชาเอก

1) วิชาเอกบังคับ

ไม่น้อยกว่า จ านวน

จ านวน 

65 หน่วยกิต

42 หน่วยกิต

2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 23 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต



แนวทางการประกอบอาชีพส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
นักวิชาการทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ผู้ประกอบการโรงเรียนเอกชน หรือผู้ประกอบการสถาบันกวดวิชา
ผู้ประกอบการอิสระ



องค์ประกอบที่  การก ากับให้เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ตัวบ่งชี  ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ 

- กศ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
- กศ.ม.(สาขาวิชาการประถมศึกษา)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
- ศศ.บ.(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

2. ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ
- กศ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
- กศ.ม.(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)
- ค.บ.(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)

3. ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง
- วท.ม.(สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน)
- พธ.บ.(สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา)

4. อ.ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช
- ศษ.ด.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
- M.Sc.(Mass Communication)
- ศษ.บ.(สาขาวิชาการประถมศึกษา)

5. อ.ดร.ยุทธนา พันธ์มี
- ปร.ด.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
- กศ.ม.(สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
- ศศ.บ.(สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป : แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)



องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร
เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) 

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (ELOs)
1. นกัศกึษาสามารถอธบิายความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการของผูเ้รยีนในระดบัประถมศกึษาได้

2. นักศึกษาสามารถน าเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้เพื่อการจดัการเรียนการสอนในระดับ
ประถมศกึษา
3. นกัศกึษามทีกัษะการสื่อสารทางภาษาทีเ่หมาะสมส าหรบัชัน้เรยีนในระดบัประถมศกึษา

4. นักศึกษาสามารถออกแบบและจดัการเรียนรู้ส าหรบัผู้เรียนในระดบัประถมศึกษาที่
หลากหลายตามสภาพพืน้ที่
5. นกัศกึษาสามารถถ่ายทอด อนุรกัษ์และแสดงออกถงึความเป็นไทย
6. นักศึกษาสามารถจดักิจกรรม โครงการ และงานวิจยัในการพฒันาชัน้เรียนหรือการ
พฒันาชุมชนในทอ้งถิน่ของตนเอง
7. นกัศกึษาสามารถปรบัตวัในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นและการท างานเป็นทมี
8. นักศึกษาสามารถแสดงออกถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิด
แกปั้ญหา อยา่งเป็นระบบในการจดัการเรยีนการสอน และการท างาน
9. นกัศกึษาสามารถแสดงออกถงึความมรีะเบยีบวนิัย ความรบัผดิชอบ และปฏบิตัิตนตาม
จรรยาบรรณวชิาชพี
10. นกัศกึษาสามารถแสดงออกถงึจติอาสา และจติสาธารณะ 

เกณฑค์ุณภาพยอ่ยที ่1.1 ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัไดร้บัการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิของมหาวทิยาลยั

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

“มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

วิสัยทัศน์ คณะครุศาสตร์

“คณะครุศาสตร์เป็นผู้น าในการประยุกต์ศาสตร์
พระราชามาใช้ในการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพระดับสากล”



เกณฑค์ุณภาพที ่1.2 ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัครอบคลุมทัง้ความรูแ้ละทกัษะทัว่ไป และทกัษะเฉพาะทาง 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (ELOs) Subject-Specific Outcomes Generic Outcomes

1. นกัศกึษาสามารถอธบิายความรูเ้กีย่วกบัพฒันาการของผูเ้รยีนในระดบัประถมศกึษาได้ ✓

2. นกัศกึษาสามารถน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชเ้พือ่การจดัการเรยีนการสอนในระดบัประถมศกึษา ✓

3. นกัศกึษามทีกัษะการสื่อสารทางภาษาทีเ่หมาะสมส าหรบัชัน้เรยีนในระดบัประถมศกึษา ✓

4. นกัศกึษาสามารถออกแบบและจดัการเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีนในระดบัประถมศกึษาทีห่ลากหลายตามสภาพพื้นที่ ✓

5. นกัศกึษาสามารถถ่ายทอด อนุรกัษ์และแสดงออกถงึความเป็นไทย ✓

6. นกัศกึษาสามารถจดักจิกรรม โครงการ และงานวจิยัในการพฒันาชัน้เรยีนหรอืการพฒันาชุมชนในทอ้งถิน่ของตนเอง ✓

7. นกัศกึษาสามารถปรบัตวัในการท างานรว่มกบัผูอ้ื่นและการท างานเป็นทมี ✓

8. นกัศกึษาสามารถแสดงออกถงึกระบวนการคดิวเิคราะห ์การคดิสรา้งสรรค ์การคดิแกปั้ญหา 
อยา่งเป็นระบบในการจดัการเรยีนการสอน และการท างาน

✓

9. นกัศกึษาสามารถแสดงออกถงึความมรีะเบยีบวนิยั ความรบัผดิชอบ และปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณวชิาชพี ✓

10. นกัศกึษาสามารถแสดงออกถงึจติอาสา และจติสาธารณะ ✓

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) 



 สาขามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีความทันสมัยตาม
ความเปลี่ยนของของนโยบายกระทรวงเศรษฐกิจและสังคม โดยผ่านกระบวนการวิพากษ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เก่า
อย่างต่อเนื่อง ทั้งกรณีส าหรับนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น และส าหรับครูต ารวจตระเวนชายแดน

หลักสูตรฯ พ.ศ. 2555 (ค.บ.5ปี) ใหม่ ใช้กับนักศึกษารหัส 55, 56, 57, 58
หลักสูตรฯ พ.ศ. 2555 (ค.บ.5ปี) ปรับรุง 2559 ใช้กับนักศึกษารหัส 59, 60, 61
หลักสูตรฯ พ.ศ. 2562 (ค.บ.4ปี) ใหม่ ใช้กับนักศึกษารหัส 62, 63 , 64

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

เกณฑค์ุณภาพที ่1.3 ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัสะทอ้นความตอ้งการของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งชดัเจน 

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง Expected Learning Outcomes (ELOs) 



องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN-QA ของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา มีการด า เนินการโดยการ
ปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 โดยเผยแพร่รายละเอียดอยู่ใน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ และ
สาขาวิชาการประถมศึกษา

เกณฑค์ุณภาพยอ่ยที ่2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date

หลักสูตรที่มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

2555 > 2559  >  2562



องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN-QA ของหลักสูตร
เกณฑค์ุณภาพยอ่ยที ่2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date



องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN-QA ของหลักสูตร
เกณฑค์ุณภาพยอ่ยที ่2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date (ต่อ)



องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN-QA ของหลักสูตร
เกณฑค์ุณภาพยอ่ยที ่2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date (ต่อ)



องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN-QA ของหลักสูตร
เกณฑค์ุณภาพยอ่ยที ่2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date (ต่อ)

PLOS และ 
Curriculum Mapping

Website



เกณฑค์ุณภาพที ่2.3 : ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสามารถเขา้ถงึและรบัรูข้อ้ก าหนดของหลกัสตูรได้

https://elementary.kpru.ac.th

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 ข้อก าหนดของหลักสูตร (Programme Specification)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

❑ ปรชัญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ
❑ งบประมาณ 
❑ กิจกรรม/โครงการ
❑ จ านวนและคณุวฒิุคณาจารย์
❑ จ านวนและข้อมลูนักศึกษา



เกณฑค์ุณภาพที ่3.1 หลกัสตูรไดร้บัการออกแบบพืน้ฐานของความเชือ่มโยงเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูน้ าไปสูผ่ลการเรยีนรูท้ ีค่าดหวงั
เกณฑ์คุณภาพที่ 3 โครงสร้างเนื้อหาและหลักสูตร (Programme Structure and Content)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา 2555 ( 5ปี )

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา 2555 (ปรับปรุง 2559) ( 5ปี )

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการประถมศึกษา  25562 ( 4ปี )

นักศึกษาปกติ นักศึกษาทุน

ครู ตชด.



เกณฑค์ุณภาพที ่3.2 การมสีว่นรว่มของแต่ละหลกัสตูรเพือ่ใหบ้รรลุผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงันัน้ชดัเจน 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
6. ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 โครงสร้างเนื้อหาและหลักสูตร (Programme Structure and Content)



เกณฑค์ุณภาพที ่3.3 รายวชิาต่างๆ สามารถรว่มกนัสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนบรรลุผลการเรยีรนู้ทีค่าดหวงั show แผนการเรยีน

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร
เกณฑ์คุณภาพที่ 3 โครงสร้างเนื้อหาและหลักสูตร (Programme Structure and Content)



เกณฑค์ุณภาพที ่4.1 ปรชัญาการศกึษามคีวามชดัเจนและสือ่สารกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมด
เกณฑ์คุณภาพที่ 4 วิธีการเรียนการสอน Teaching and Learning Approach

https://elementary.kpru.ac.th

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑค์ุณภาพที ่4.2 กจิกรรมการเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีค่าดหวงัอยา่งสรา้งสรรค์
เกณฑ์คุณภาพที่ 4 วิธีการเรียนการสอน Teaching and Learning Approach
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑค์ุณภาพที ่4.3 กลยุทธก์ารเรยีนการสอนสง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ
เกณฑ์คุณภาพที่ 4 วิธีการเรียนการสอน Teaching and Learning Approach

สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติครอบคลุมทกัษะทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ทกัษะการคดิ (Thinking Skill) 
ทกัษะการเรยีนรู ้(Learning Skill) 
ทกัษะความเป็นมอือาชพี (Professional Skill) 
ทกัษะดา้นการสือ่สาร (Communication Skill) 
ทกัษะดา้นการจดัการ (Management Skill) 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑค์ุณภาพที ่5.1 วธิกีารประเมนิผูเ้รยีนทีม่คีวามเชือ่มโยงเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรูท้เพือ่น าไปสูผ่ลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

ช่วงเวลา วิธีการประเมินผลนักศึกษา
การรบันกัศกึษาเขา้หลกัสตูร หลกัสตูรมกีารด าเนินการประเมนิคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้รบัการศกึษาตามระเบยีบทีม่หาวทิยาลยัก าหนด นอกจากนี้ ยงัมกีารประเมนิตามแนวทางทีก่ าหนดใน รายละเอยีดของ

หลกัสตูร (มคอ.2) และลกัษณะเฉพาะของรายวชิาทีส่อดคลอ้งกบั ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั

หลงัจากรบันกัศกึษาเขา้
หลกัสตูรก่อนเริม่ศกึษาในแต่
ละรายวชิาในหลกัสตูร

หลกัสตูรมกีารด าเนินการประเมนิผูเ้รยีนเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อนเรยีนส าหรบัผูผ้่านกระบวนการคดัเลอืกตามทีก่ าหนดไวใ้น รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) โดยมุง่ตามจดุเน้น
ทีส่ าคญัของหลกัสตูร และผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัเพื่อน าไปวางแผนการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ย่างเหมาะสม

ระหว่างทีน่กัศกึษาอยู่ใน
หลกัสตูร

หลกัสตูรมกีารด าเนินการประเมนิผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย และสอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองรายวชิา ตามทีก่ าหนดไวใ้น รายละเอยีดของหลักสตูร (มคอ.2) โดยเชื่อมโยงกบั 
“ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ว่าดว้ย การจดัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2562 หมวดที ่4 การวดัผล การประเมนิผลการศกึษา และการใหเ้กยีรตนิิยม” 
1. การประเมนิในรายวชิา
- การสอบกลางภาค
- การสอบปลายภาค 

2. การประเมนิก่อนฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
- การสอบมาตรฐานคอมพวิเตอร์
- การสอบมาตรฐานภาษาองักฤษ
- การสอบประมวลความรูว้ชิาเอก
- การสอบประมวลความรูว้ชิาชพี

3. การประเมนิหลงัฝึกประสบการณ์
- การสอบประมวล

ก่อนส าเรจ็การศกึษา หลกัสตูรอาจมกีารด าเนินการประเมนิผูเ้รยีนก่อนส าเรจ็การศกึษาตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัฯ โดยก าหนดใหม้กีารทดสอบวดัความรูค้วามสามารถ และ/หรอืคุณลกัษณะอื่น ๆ ก่อน
ส าเรจ็การศกึษา (Exit Exam)



เกณฑค์ุณภาพที ่5.2 วธิกีารประเมนิผูเ้รยีนประกอบดว้ยกรอบเวลาการประเมนิ วธิกีารประเมนิ กฏระเบยีบต่างๆ
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑค์ุณภาพที ่5.3 วธิกีารประเมนิ รบูรคิ (มาตรฐาน) การใหค้ะแนน ถกูน าไปใชจ้รงิเพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่การประเมนิมคีวามเทีย่งตรงฯ
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment)

หลักสูตรมีการใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และมีการน าเกณฑ์การประเมินและการ
ให้คะแนนไปสู่การปฏิบัติจริงในทุกรายวิชา แต่การน าเกณฑ์
รบูริค (มาตรฐาน) มาใช้ในการประเมินมีเพียงบางรายวิชาที่ได้
น ามาใช้โดยพิจารณาจากธรรมชาติของรายวิชา ซึ่งในการ
ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียนใน
เบื้องต้น อาจารย์ผู้สอนจะมีการน าเสนอแก่ผู้เรียนในชั่วโมง
แรกของการเรียน (ปฐมนิเทศ) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การพิจารณาและรับทราบตั้งแต่การก าหนดรายละเอียดของ
การวัดและประเมินผล ช่วงเวลาของการวัดและประเมินผล 
ตลอดจนหลักและวิธีการในการตัดสินผลการเรียนในแต่ละ
รายวิชาอย่างชัดเจน

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

ประเมินผลลัพธ์

ประเมินผลผลิต



เกณฑค์ุณภาพที ่5.4 ผูเ้รยีนไดร้บัผลสะทอ้นกลบัจากการประเมนิผูเ้รยีนในกรอบเวลาทีเ่หมาะสมและผลสะทอ้นกลบันั ้นสามารถช่วยให้
ผูเ้รยีนพฒันาการเรยีนรูใ้หด้ยีิง่ขึน้ได้

เกณฑ์คุณภาพที่ 5 การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment)

ในการจัดการเรียนการสอนของทุกรายวิชามีการก าหนดช่วงเวลา
ของการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนโดยระบุไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ซึ่งจะสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในเบื้องต้นจะแบ่งการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้เป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ การสอบกลางภาค และการสอบ
ปลายภาค ในกระบวนการทดสอบย่อยระหว่างภาคเรียน 
อาจารย์ผู้สอนจะมีการแจ้งก าหนดการสอบ และผลการทดสอบ
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถพิจารณาผลการเรียนของตนเองเพื่อวางแผนการเรียนรู้
ในช่วงเวลาถัดไป หรือพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
รายวิชาก าหนด

https://lms.kpru.ac.th

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑค์ุณภาพที ่5.5 มชีอ่งทางในการอุธรณ์เกีย่วกบัการประเมนิและผลการประเมนิอยา่งทนัทว่งที
เกณฑ์คุณภาพที่ 5 การประเมินผลนักศึกษา (Student Assessment)

รูปแบบที่ 1 การอุทธรณ์เบื้องต้น
- นักศึกษาสามารถด าเนินการร้องขออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ตนเอง
ศึกษาอยู่ เพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินและผล
การประเมินของแต่ละรายวิชาได้ด้วยตนเอง ซึ่งอาจารย์ผู้สอนจะ
ด าเนินการแจ้งข้อมูลให้กับนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว้เป็น
รายบุคคล

รูปแบบที่ 2 การอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชา
- นักศึกษาสามารถด าเนินการร้องขอให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่
ตนเองศึกษาอยู่ เพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมิน
และผลการประเมินของแต่ละรายวิชาได้ด้วยตนเอง 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑ์คุณภาพที่ 6.1 มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ (สืบทอด
ต าแหน่ง เลื่อนต าแหน่ง จดัอตัราก าลงั) เพื่อตอบสนองความต้องการใน
การเรยีนการสอน งานวจิยั และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพของพนักงานสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

ล าดบั
ท่ี

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ ต าแหน่ง
จ านวนชัว่โมงต่อปี

การศึกษา FTEs
ภ.1 ภ.2 รวม

1 ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ ป.เอก ผศ. 23 15 38 1.27
2 ผศ.ดร.บญุล้อม ด้วงวิเศษ ป.เอก ผศ. 13 18 31 1.03
3 ผศ.วชิระ พิมพท์อง ป.โท ผศ. 19 17 26 0.87
4 อ.ดร.ยทุธนา พนัธม์ี ป.เอก อ. 18 18 36 1.20
5 อ.ดร.ศิริโสภา  แสนบญุเวช ป.เอก อ. 12 14 36 1.20
6 อ.ศศิกญัชนา  บญุนาค ป.โท อ. 16 15 31 1.03



เกณฑค์ุณภาพที ่6.2 มกีารวดัและตรวจสอบอตัราสว่นพนกังานต่อนกัศกึษาและปรมิาณงานเพือ่คุณภาพการศกึษา การวจิยั และบรกิาร

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพของพนักงานสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

ปีการศึกษา  / ประเภท 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม อาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

จ านวน(คน) FTEs* จ านวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา  2561 
1. อาจารย์ประจ า        
     1.1 ศาสตราจารย์ - - - - - - 
     1.2 รองศาสตราจารย์ 3 1 4 172.02 3 75 
     1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 9 14 2.62 7 50 
     1.4 อาจารย์ 9 19 28 75.82 4 14.29 
2. อาจารย์พิเศษ  - -     

รวม 17 29 46 250.46 14 100 
ปีการศึกษา 2562 
1. อาจารย์ประจ า        
     1.1 ศาสตราจารย์ - - - - - - 
     1.2 รองศาสตราจารย์ 1 - 1 0.70 1 100 
     1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 8 13 2.74 6 46.15 
     1.4 อาจารย์ 5 13 18 23.76 5 27.7 
2. อาจารย์พิเศษ  - -     

รวม 11 21 32 26.5 12 100 
ปีการศึกษา 2563 
1. อาจารย์ประจ า        
     1.1 ศาสตราจารย์ - - - - - - 
     1.2 รองศาสตราจารย์ 3 1 4 1,955.33 3 75 
     1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 4 12 1.96 7 58.33 
     1.4 อาจารย์ 5 9 14 20.48 4 28.57 
2. อาจารย์พิเศษ 16 14 30 1,977.44 14 100 

รวม 32 28 60 3,955.21 28 100 
 



เกณฑค์ุณภาพที ่6.3 เกณฑใ์นการสรรหาและการคดัเลอืกบุคลากรสายวชิาการ ซึง่ประกอบดว้ย จรรยาบรรณ ความรบัผดิชอบต่อเสรภีาพ
ทางวชิาการ การจดัสรรบุคลากรเขา้สูต่ าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่งบุคลากร ถกูก าหนดและประกาศใหท้ราบทัว่กนั

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพของพนักงานสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

ประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ตรงกับคุณสมบัติของอาจารย์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ หรือมี
ผลงานทางวิชาการ และมีประสบการณ์ในด้านการประถมศึกษา กระบวนการสรรหาและคัดเลือกและแต่งตั้งด าเนินการใน
ระดับมหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา



เกณฑค์ุณภาพที ่6.4 : มกีารระบุและประเมนิสมรรถนะของบุคลากรสายวชิาการ

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพของพนักงานสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

หลักสูตรมีการใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย
โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรสายวิชาการ เกณฑ์สมรรถนะดังกล่าวถูกก าหนดไว้จ านวน 10 ประเด็น ได้แก่
1. ประเด็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. การบริการที่ดี
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
4. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
5. การท างานเป็นทีม
6. การเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
7. การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
8. การสืบเสาะหาข้อมูล
9. การสร้างสัมพันธภาพ
10. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
มีหลักในการพิจารณาผ่านระดับหัวหน้างาน (ประธานโปรแกรมวิชา) ระดับคณะ (คณบดี) และระดับมหาวิทยาลัย 

(คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) ซึ่งเป็นรูปแบบการประเมินออนไลน์ผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) ของมหาวิทยาลัย

https://e-par.kpru.ac.th/timeKPRU/

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑค์ุณภาพที ่6.6 : มกีารบรหิารผลงานปฏบิตังิาน รวมถงึการใหร้างวลัและการใหก้ารยอมรบั เพือ่สรา้งแรงจงูใจ

ปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรมีอาจารย์ที่มีผลการประเมิน
ระดับดีเด่น จ านวน 2 คน ได้แก่ ผศ.ดร.ปาริชาต เตชะ และผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ 
ระดับดีมาก จ านวน 1 คน ได้แก่ ดร.ยุทธนา พันธ์มี  
ระดับดี จ านวน 2 คน ได้แก่ ผศ.วชิระ พิมพ์ทอง และ อ.ศศิกัญชนา บุญนาค

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 คุณภาพของพนักงานสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



บุคลากร
การศึกษาสูงสุดที่ส าเร็จ

จ านวนทั้งหมด
น้อยกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท

ประจ าห้องสมุด - 1 - 1

งานธุรการ - 1 - 1

งานโสตทัศนปูกรณ์ - 1 - 1

งานการเงิน - 1 - 1

งานศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพประจ าอาคาร
กีฬาในร่ม

-
1 -

1

งานนโยบายและแผน - 1 - 1

งานกิจกรรมพัฒนานักศึกษา - 1 - 1

งานบริการสนับสนนุนกัศึกษาพิการประจ าศูนย์วิจัย
และพัฒนาการศึกษาพิเศษ

-

1 1

งานฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู - 1 - 1

งานกิจกรรมการเรียนการสอน - 1 - 1

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 10 คน

จ านวนหลักสูตรที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ด าเนินงาน 10 หลักสูตร

เกณฑ์คุณภาพที่ 7 คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน (Support staff and Quality)
เกณฑค์ุณภาพที ่7.1 Support staff planning (at the library, laboratory, IT facility and student services) is carried out to fulfil the 
needs for education, research and service.

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN-QA ของหลักสูตร



หลักสูตรฯ มีการด าเนินการร่วมกันกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามเกณฑ์ของที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมี
การก าหนดคุณสมบตัิและคุณวุฒิผู้สมคัรตรงตามต าแหนง่ ซึ่งกระบวนการสรรหาได้มีการ
แต่งตั้งคณบดีและหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสรรหา ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ มีคณะกรรมการออกข้อสอบที่ออก
ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ ความช านาญ ความเหมาะสมกับต าแหน่งที่รับสมัครอย่าง
แท้จริงมาบรรจุ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสรรหานั้น เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 และได้มีการเผยแพร่ประกาศการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงผ่านทางโซเชียลมีเดียของคณะ ฯ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม
ผู้สนใจได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เกณฑค์ุณภาพที ่7.2 Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion are determined and 
communicated

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



ทางมหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน โดย
ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าส านักงาน) และจากคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ทุกปีงบประมาณโดยแบ่งเป็นปีงบประมาณละ 2ครั้ง ตาม
ระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  โดยพิจารณาจากภาระงานเป็นหลัก 
ประกอบด้วย 1) ภาระงานบริหาร 2) ภาระงานประจ า 3) ภาระงานเชิงพัฒนา 4) 
ภาระงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ 5) ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 6) การประเมิน
การพัฒนาตนเอง 7) ผลการประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงานและแบบ
ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ากลุ่ม
งาน ตลอดจนแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล โดยองค์ประกอบการประเมินภาพรวม
แสดงเป็นผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80 และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 
ซึ่งแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของงานพัฒนาระบบสารสนเทศและบริการ 

เกณฑค์ุณภาพที ่7.3 Competences of support staff are identified and evaluated.
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คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนส าหรับการเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
ทั้งในประเทศเท่าที่จ่ายจริง และจ านวนไม่เกินคนละ 3,000 บาท โดย
ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุน จัดท าแผนพัฒนาตนเอง (IDP) เมื่อต้น
ปีงบประมาณ และก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปีละ 2 ครั้ง 
ทั้งนี้มีหัวหน้างานเป็นผู้พิจารณาผลการพัฒนาตนเองของบุคลากรในแต่ละ
ส่วนงาน เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการท างานและการพัฒนาตนเองให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 

เกณฑค์ุณภาพที ่7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are implemented to fulfill 
them.
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 มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร โดยมีการก าหนดวิธีการ
ประเมินผลที่เป็นธรรม มีหลักฐานในการตรวจสอบได้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแบบประเมนิผลการปฏิบัตงิาน มีการก าหนดตวัชี้วัดที่สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์
การบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และมีการเผยแพร่
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินก่อนที่จะท าการประเมิน โดยการจัดระบบการ
ประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพื่อก าหนดค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ 
ตลอดจนการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ในส่วนของระดับคณะฯ มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
ภายในคณะฯ โดยให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันโหวต
ให้คะแนนในรูปแบบออนไลน์และประกาศรางวัลแก่บุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนาตนเองและพัฒนางานบริการของตนเองให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

เกณฑค์ุณภาพที ่7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to motivate and support 
education, research and service.
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เกณฑค์ุณภาพที ่8.1 มกีารระบุ สือ่สาร และประกาศนโยบายจ านวนผูเ้รยีนทีร่รบัเขา้และเกณฑก์ารรบัผูเ้รยีนโดยมกีารปรบัปรงุใหท้นัสมยั
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 การสนับสนุนและคุณภาพของนักศึกษา (Student Quality and Support)

หลักสูตรด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อโดยการให้แต่ละ
หลักสูตรส่งตัวแทน ส าหรับการแนะแนวที่โรงเรียนในเขตจังหวัด
ก าแพงเพชร โดยมีสื่อสารผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนผู้
ที่มีโอกาสได้ศึกษาต่อประกอบด้วย 
 เอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ ในปลิว บอร์ดคณะ และสาขา
 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของคณะ เว็บไซต์ของหลักสูตร
 สถานีวิทยุประจ ามหาวิทยาลัย Mass Radio 91.25 MHz
 บนเฟสบุ๊คแฟนเพจของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร
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เกณฑ์คุณภาพที่ 8.2 มีการก าหนดและประเมินวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน
คุณสมบัติของนักศึกษา

ด้านผลการเรียน มีเกรดเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 2.50-3.00
ด้านผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน ระดับชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดเขต  
ประเด็นการสัมภาษณ์  ทางหลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อเตรียมค าถาม 
ที่เกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยา ความเป็นครู บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 การสนับสนุนและคุณภาพของนักศึกษา (Student Quality and Support)
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เกณฑ์คุณภาพที่ 8.3 : มีการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ

หลักสูตรมีการพิจารณาก าหนดช่องทางการที่นักศึกษาสามารถติดต่อและเข้าถึงอาจารย์ได้โดยมีช่องทางดังนี้
 ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนละ 2 ท่าน ชาย และหญิง
 ก าหนดให้นักศึกษาได้พัฒนา e-Portfolio และท าเนียบนักศึกษาที่สะดวกต่อการติดงามผลงาน
 มีกล่องรับข้อเสนอแนะหรือคิดเห็นหน้าโปรแกรม
 มีสายตรงประธานสาขาวิชา ผ่านเว็บไซต์โปรแกรมวิชา
 มีเฟสกลุ่ม ไลน์กรุ๊ป ทุกรุ่น
 มีการก าหนดการรายงานผลการเรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 จัดสภาพแวดล้อมห้องพักอาจารย์ส าหรับเป็นสถานที่บริการนักศึกษา เช่น ปริ้นฟรี อ่านหนังสือ คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตฟรีช่วงพัก

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 การสนับสนุนและคุณภาพของนักศึกษา (Student Quality and Support)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑ์คุณภาพที่ 8.4 มีการแนะน าด้านการศึกษา กิจกรรมในหลักสูตร การจัดการแข่งขัน การสนับสนุนการเรียนรู้อื่น ๆ
เกณฑ์คุณภาพที่ 8 การสนับสนุนและคุณภาพของนักศึกษา (Student Quality and Support)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ

ดี เก่ง มีความเป็นไทย  ใช้วิถีพอเพียง



ชุมนุมรักษ์ศิลปะการแสดง
- นิทรรศการราชภัฏวิชาการ

- สารทไทยกล้วยไข่เมืองก าแพง 

- นพพระเล่นเพลง 

- แลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนระหว่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย]



หัตกรรมงานใบตอง
กจิกรรมการประดษิฐง์านฝีมอืจากใบตอง
เขยีนป้ายผา้ ป้ายโฟม จบัจบีผา้

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย]



การประกอบอาหารและท าขนมไทย

บูรณาการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพส าหรับครูประถมศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย]



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [เสริมสร้างทักษะดนตรี กีฬา สความสามัค]



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ศึกษาดูงานนอกสถานที่]



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [จิตอาสา และบริการวิชาการ]

บริการวิชาการ

 บริการวิชาการ
เสรมิประสทิธภิาพการเรยีนรูสู้ก่ารยกระดบัผลสมัฤทธิท์าง
วชิาการของผูเ้รยีน" โรงเรยีนบา้นทา่พุทรา ระดบั
ประถมศกึษาปีที ่1-6

กิจกรรมเสริมประสบการณ์รายวิชา การจัดค่ายวิชาการ
ส าหรับครูประถมศึกษา การประถมศึกษา  รหัส  60
..."English Bilingual Education" โรงเรยีนอนุบาลสโุขทยั



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [จิตอาสา และบริการวิชาการ]

ค่ายอาสาพัฒนา ตชด.
ค่ายอาสาพัฒนาโครงการส่งเสรมิคุณภาพการศึกษาในโรงเรยีนต ารวจ
ตะเวนชายแดน คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร ... โดย
คณาจารยแ์ละนักศกึษาโปรแกรมวชิาการศกึษาปฐมวยั การประถมศกึษา
สงัคมศกึษา และส านักวทิยบรกิารดูแลหอ้งสมุด ไดร้บัการสนับสนุนสือ่การ
เรียนการการสอน และสื่อตกแต่งห้องเรยีนอนุบาล ห้องสาธิตการสอน
หอ้งเรยีน ณ โรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดน จ านวน 5 แห่ง เพื่อเตรยีม
ความพรอ้มรบัเสดจ็ฯ 
ระหว่างวนัท่ี 9-13 ธ.ค. 63
- โรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดนเลตองคุ (อุม้ผาง ตาก)
- โรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดนแมจ่นัทะ (อุม้ผาง ตาก)
- โรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดนหมอ่งกัว๊ะ (อุม้ผาง ตาก)
ระหว่างวนัท่ี 9-11 ธ.ค. 63
- โรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดนวะกะเลโคะ๊ (แมร่ะมาด ตาก)
- โรงเรยีนต ารวจตะเวนชายแดนทวีะเบยทะ (แมร่ะมาด ตาก)



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [ส่งเสริมความรักสามัคคี]

งานเลี้ยงการประถมศึกษา
Good Bye Senior ELEMENTARY

 ชนะเลิศดาว-เดือน 
การประถมศึกษาชนะเลิศประกวดดาว-เดือน



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [เสริมทักษะวิชาชีพ]

อบรมลูกเสือ BTC
ณ ค่ายรามจิตติ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร 

 จิตอาสา
ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี2562             

ณ เทศบาลต าบลสลกบาตร จังหวัดก าแพงเพชร



กิจกรรมพัฒนานักศึกษา [เสริมทักษะวิชาชีพ]

จัดนิทรรศการบูทโปรแกรมวิชา
นิทรรศการราชภัก าแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15 “เปิดประตู้สู่อาชีพในฝัน”



เกณฑ์คุณภาพที่ 9.1 สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัยส าหรับสนับสนุนการเรียนรู้
เกณฑ์คุณภาพที่ 9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑ์คุณภาพที่ 9.2 : ห้องสมุดและทรัพยากรต่างๆ ภายในเพียงพอและทันสมัยส าหรับสนับสนุนการเรียนรู้

ห้องปฏิบัติการสตูดิโอ 30 เครื่อง
การสืบค้นข้อมูลอินเทอร์เน็ต 5 เครื่อง
Notebook 20 เครื่อง
หนังสือ/แบบเรียน 260 เล่ม
เว็บไซต์ 1 โดเมน
บทเรียน e-Learning 8 รายวิชา
เครื่องพิมพฟ์รี ห้องสาขาและห้องพกัครู

เกณฑ์คุณภาพที่ 9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

การสบืคน้แบบ Online  Onsite
บนพืน้ฐานความปลอดภยัสถานการการแพรร่ะบาดไวรสัโคโรน่า (โควดิ-19)



เกณฑ์คุณภาพที่ 9.3  ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เพียงพอ และทันสมัยส าหรับสนุนับสนุนการเรียนรู้

http://lms.kpru.ac.th

เกณฑ์คุณภาพที่ 9.4 IT เช่น e-learning โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยสนับสนุนการเรียนรู้และงานวิจัย

Thailis https://tdc.thailis.or.th https://elementary.kpru.ac.th/learning

เกณฑ์คุณภาพที่ 9 สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑ์คุณภาพที่ 10.1 : ความต้องการและผลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถูกน ามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Qualities Enhancement)

การออกแบบหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.2555 นั้น ทางสาขาวิชาได้มีการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซ่ึงเป็นหลักสูตรที่เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกท าหน้าที่วิพากษ์หลักสูตรแต่ในการออกแบบหลักสูตรยังไม่ได้แจกแจงให้เห็นถึง
การก าหนด PLOs ที่ชัดเจน ในการด าเนินการของหลักสูตรมีการเชิญผู้อ านวยการเขต
พื้นที่การประถมศึกษา ก าแพงเพชรเขต 1 และ  2 ศึกษานิเทศ ท าหน้าที่วิพากษ์
หลักสูตรเพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต การส ารวจ
ข้อมูลความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปีจากการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกิจกรรมในวัน
ประเมินคุณภาพของสาขา แต่อาจยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของผู้ใช้บัณฑิตและจ านวนที่
ได้มาซึ่งข้อมูล อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรยังได้มีการพูดคุยกับผู้เรียนอย่างสม่ าเสมออย่าง
ไม่เป็นทางการ 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑ์คุณภาพที่ 10.2 มีการประเมินกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร และมีการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหลักสูตรเป็นระยะ

เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Qualities Enhancement)

หลักสูตรสาขาวิชาการประถมศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ นอกจากหลักสูตรฯ จะน าข้อมูล
จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว  ซึ่งเป็นผลการประเมินหลักสูตร
จาก มคอ.7 ในปีที่ผ่านมา มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการติดตาม
พร้อมศึกษาแนวโน้มตามนโยบายจากรัฐบาล รวมถึงเอกสาร
หลักสูตรของต่างประเทศ เพื่อนาเข้ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
ฯ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑ์คุณภาพที่ 10.4 : มีการน าผลการวิจัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนและการเรียนรู้
เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Qualities Enhancement)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 น าผลวิจัยมาใช้บูรณาการเรียนการสอน
รายวิชาการจัดการค่ายวิชาการที่มีผลงานวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน

ออนไลน์ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีนักศึกษาได้ลงไปปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน สถานศึกษา 
และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น และสามารถน าความรู้จากการเรียนการสอนหลายๆ วิชามาบูรณาการใน
การท างานครั้งนี้ โดยมีผลงานการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ได้รับรางวัลโครงการดีเด่น และได้น าผลการวิจัยดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

ดีเด่น ปี 2563 ชนะเลิศ ปี 2562



เกณฑ์คุณภาพที่ 10.5 : มีการประเมินคุณภาพสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

แต่ภาคการศึกษามหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมี
การก ากับดูแลและให้บริการโดยคณะฯ เพื่อให้ทุกหลักสูตรได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยังมีการสอบถามความต้องการของอาจารย์
และนิสิตในการใช้ทรัพยากรห้องสมุด จึงได้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และท าการ
ส ารวจความพึงพอใจในการบริการต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ส านักหอสมุดกลาง 
ห้องสมุดคณะ มุมหนังสือของสาขาวิชา เช่น หนังสือ ตารา ที่ต้องการให้จัดซื้อ วารสารที่
ต้องการให้ส านักหอสมุด รวมถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ จากนั้นท าการจัดหาทรัพยากรเพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้ใช้ประโยชน์ได้ตรง
กับความต้องการ รวมถึงได้มีการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุดอีกด้วยการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Qualities Enhancement)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



หลักสูตรได้ท าการประเมินการรับข้อมูลป้อนกลับจาก
ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินคุณภาพของบัณฑิตเป็นประจ า
ทุ กปี  โ ด ยท า งหลั ก สู ต ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร จั ดป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอแต่ได้เป็น
การประชุมที่เป็นทางการ มีการรวบรวมข้อมูลจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและสายสนับสนุนโดยแบ่งเป็น
การติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในการ
รวบรวมข้อมูลจากการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตรและการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน

เกณฑ์คุณภาพที่ 10.6 กลไกการรับผลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างมีระบบ และได้รับการประเมินและพัฒนาคุณภาพเป็นระยะ

เกณฑ์คุณภาพที่ 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Qualities Enhancement)
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร



เกณฑ์คุณภาพที่ 11.1  มีการติดตามอัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคัน และมีการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนา

เกณฑ์คุณภาพที่ 11 ผลผลิต Output 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

ปีการศึกษา
จ านวน

รับเข้า

จ านวนนักศึกษาคงอยู่

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

2559 55
55 53 53 52 52

100% 96.36% 96.36% 94.55% 94.55%

2560 58
- 58 58 55 55

100% 100% 94.83% 94.83%

2561 49
- - 49 43 43

100% 87.76% 87.76%

2562 59
- - - 58 57

98.31% 96.28%

2563 59
- - - - 59

100%



ติดตามศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 55

บรรจุข้าราชการครู “โครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 60 (ครูคืนถิ่น) จ านวน  18 คน
บรรจุข้าราชการครู “จากการสอบแข่งขันต าแหน่งครูผู้ช่วย” จ านวน  23 คน
บรรจุพนักงานราชการ “ครูผู้สอน” จ านวน 7 คน
ที่เหลือ ครูอัตราจ้าง / ธุรกิจส่วนตัว

เกณฑ์คุณภาพที่ 11.2 : มีการติดตามอัตราระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษา และมีการเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนาเกณฑ์คุณภาพที่ 11 ผลผลิต Output 
องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์AUN-QA ของหลักสูตร



ติดตามศิษย์เก่า การประถมศึกษา รหัส 56

บรรจุข้าราชการครู “โครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 61 (ครูคืนถิ่น) จ านวน  8 คน
บรรจุข้าราชการครู “จากการสอบแข่งขันต าแหน่งครูผู้ช่วย” จ านวน  26 คน
ที่เหลือ ครูอัตราจ้าง/พนักงานราชการ/ธุรกิจส่วนตัว



บรรจุข้าราชการครู  รหัส 2557
“โครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 62 (ครูคืนถิ่น)  จ านวน  9 คน
“จากการสอบแข่งขันต าแหน่งครูผู้ช่วย” จ านวน  7 คน
“พนักงานราชการ” จ านวน  4 คน
ที่เหลือ ครูอัตราจ้าง/ธุรกิจส่วนตัว

บรรจุข้าราชการครู รหัส 2558
“โครงการครูพัฒนาท้องถิ่นปี 63 (ครูคืนถิ่น) จ านวน  12 คน
“จากการสอบแข่งขันต าแหน่งครูผู้ช่วย” จ านวน  11 คน
“พนักงานราชการ” จ านวน    1 คน
ที่เหลือ ครูอัตราจ้าง/ธุรกิจส่วนตัว



เกณฑ์คุณภาพที่ 11.2 มีการติดตามอัตราระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษา และมีการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนา
เกณฑ์คุณภาพที่ 11 ผลผลิต Output 

องค์ประกอบที่ ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA ของหลักสูตร

การส่งเสริมความโดดเด่นของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับของสังคม



| ประมวลผลการด าเนินงานในรอบ 6 ปี

ปีการศึกษา ผลการประเมิน ระดับ
2557 SAR 2.91 ปานกลาง
2558 SAR 3.13 ดี
2559 SAR 3.15 ดี
2560 SAR 3.39 ดี
2561 SAR 3.40 ดี
2562 AUN QA 2

2563 AUN QA
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