
 

1 โปรแกรมวิชาการประถมศกึษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระการประชุมอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา 

คณะครุศาสตร ์

ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๖ 

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ณ ห้องพักอาจารย์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา  คณะครุศาสตร ์

เวลา ๑๖.๔๕ น. 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ยุทธนา พันธ์มี ประธาน 

๒. อาจารย์บุญล้อม ด้วงวิเศษ กรรมการ 

๓. อาจารย์ปาริชาต เตชะ กรรมการ 

๔. อาจารย์ศิริโสภา แสนบุญเวช กรรมการ 

๕. อาจารย์กรกช ขันธบุญ กรรมการ 

๖. อาจารย์เพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์ กรรมการ 

 

รายช่ือผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริะ วิชชุวรนันท์ กรรมการ 

 

  



 

2 โปรแกรมวิชาการประถมศกึษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับการแบ่งภาระงานรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2555 ของโปรแกรมวิชา ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รายการ ผู้รับผิดชอบ 

ส่วนที่ 1 บทน า โครงร่างองค์กร ฯลฯ อ.ยุทธนา 

ส่วนที่ 2 ส่วนส าคัญ สาระส าคัญ  

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน (สกอ.) อ.ยุทธนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 16 ผลการพัฒนาตามอตัลักษณ์ของสถาบัน (สมศ.) อ.กรกช 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ.) อ.กรกช 

ตัวบ่งช้ีที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ (สมศ.) อ.กรกช 

ตัวบ่งช้ีที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถาบัน (สมศ.) อ.กรกช 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต  (สกอ.)  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสตูร (สกอ.) อ.ศิริโสภา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก (สกอ.) อ.ศิริโสภา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (สกอ.) อ.ศิริโสภา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลารสนับสนุน (สกอ.) อ.ศิริโสภา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ.) อ.ศิริโสภา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.) อ.ศิริโสภา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา (สกอ.) อ.ศิริโสภา 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ท างานท่ีประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

(สมศ.) 

อ.ศิริโสภา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(สมศ.) 

อ.ศิริโสภา 



 

3 โปรแกรมวิชาการประถมศกึษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รายการ ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (สกอ.) อ.บุญล้อม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  (สกอ.) อ.บุญล้อม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  (สกอ.) อ.บุญล้อม 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  (สกอ.) อ.บุญล้อม 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคต์่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
(สกอ.) 

อ.บุญล้อม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่(สมศ.) อ.บุญล้อม 

ตัวบ่งช้ีที่ 6 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ (สมศ.) อ.บุญล้อม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 ผลงานวิชาการทีไ่ด้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.) อ.บุญล้อม 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ (สกอ.) อ.ยุทธนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม (สกอ.) อ.ยุทธนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ.) อ.ยุทธนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากากรให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจยั (สมศ.) 

อ.ยุทธนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.) อ.ยุทธนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 1 (ภายในมหาวิทยาลัย) (สมศ.) อ.เพ็ญภรณ ์

ตัวบ่งช้ีที่ 18.1 ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมในประเด็นท่ี 2 (ภายนอกมหาวิทยาลัย) (สม
ศ.) 

อ.เพ็ญภรณ ์

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม (สกอ.) อ.เพ็ญภรณ ์

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.) อ.เพ็ญภรณ ์

ตัวบ่งช้ีที่ 10 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.) อ.เพ็ญภรณ ์

ตัวบ่งช้ีที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.) อ.เพ็ญภรณ ์

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ (สกอ.) อ.ปริชาต 

ตัวบ่งช้ีที่ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง (สกอ.) อ.ปริชาต 



 

4 โปรแกรมวิชาการประถมศกึษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด รายการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 13 การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของผู้บริหารสถาบัน (สมศ.) อ.ปริชาต 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ (สกอ.) อ.ศิริโสภา 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ อ.ศิริโสภา 

องค์ประกอบท่ี 9 การประกันคณุภาพ อ.บุญล้อม 

ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน อ.บุญล้อม 

องค์ประกอบท่ี 10 นโยบายรัฐบาล (สถานศึกษา 3 ดี ( 3 D ) อ.กรกช 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี ( 3 D ) (การคิดรอบปีการศึกษา) อ.กรกช 

ตัวบ่งช้ีที่ 10.2 ผลที่เกดิกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี ( 3 D ) ความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิด
พฤติกรรม (การคิดรอบปีการศึกษา) 

อ.กรกช 

ส่วนที่ 3  สรุปคะแนน อ.ปริชาต 

 

  ส่วนรายละเอียดต่างๆ สามารถอ่านได้ใน คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ.๒๕๕๘) 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติม พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔) (สมศ.) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

- 

  



 

5 โปรแกรมวิชาการประถมศกึษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 

- 

 

  

 

เวลา ๑๗.๕๐ น. ปิดการประชุม 

 

  

(นางสาวเพ็ญภรณ์ เหลี่ยวเจริญวัฒน์) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 

 

        

 

       (ผูช้่วยศาสตราจารย์ดร.วชิระ วิชชวุรนันท์) 

ประธานโปรแกรมวิชา 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 


