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องค์ประกอบ 
จ านนน  
ตันบ่งชี้ 

ผลการประเมิน  (คะแนน) 
ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบนนการ ผลผลิต รนม 

1.  ปรัชญา ปณิธาน นัตถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 2 - 3.00 3.00 3.00 ระดับดีมาก 
2.  การเรียนการสอน 12 2.00 3.00 2.75 2.67 ระดับดีมาก 
3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5 - 3.00 0.00 3.00 ระดับดีมาก 
4.  การนิจัย 4 2.00 3.00 2.00 2.50 ระดับดี 
5.  การบริการทางนิชาการแก่สังคม 6 3.00 3.00 2.00 2.40 ระดับดี 
6.  การท านุบ ารุง ศิลปนัฒนธรรม 1 - 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก 
7.  การบริหารและการจัดการ 9 3.00 3.00 3.00 3.00 ระดับดีมาก 
8.  การเงินและงบประมาณ 2 - 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 - 3.00 3.00 3.00 ระดับดีมาก 

10.  การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล  สถานศึกษา 3ดี” 2 - 3.00 3.00 3.00 ระดับดีมาก 

เฉลี่ยรนมทุกตันบ่งชี้  2.33 3.00 2.64 2.79 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน  

การ
ด าเนินงาน

ของสถาบันได้
คุณภาพใน
ระดับดี 

การ
ด าเนินงาน

ของสถาบันได้
คุณภาพใน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน
ของสถาบัน
ได้คุณภาพใน
ระดับดีมาก 

  

 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  (ตารางที่ ป.2) 
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 จุดแข็ง 
1. มีการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผนและประเมินผลการด าเนินงานทุกภารกิจ 
2. มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ  สกอ. และคุรุสภา   

3. มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคนามรู้คนามเข้าใจมากย่ิงขึ้น 
4. อาจารย์คุณนุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางนิชาการจ านนนมาก 

5. มีการด าเนินการก ากับ  ติดตามการปฏิบัติตามประกาศจรรยาบรรณนิชาชีพอาจารย์ 
6. บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีงานท าอยู่ในเกณฑ์สูงและเป็นผู้ที่มีคนามรู้คนามสามารถในการประกอบอาชีพและเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการอยู่ในระดับ

มาก 

7. มีกิจกรรมและการด าเนินงานจิตสาธารณะและมีการน าผลการประเมินมาใช้ 
8. มีการด าเนินงานและน าผลการประเมินมาพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

9. มีระบบกลไกบริการนิชาการแก่สังคมรนมทั้งมีอาจารย์ประจ าที่มีส่นนในการให้บริการนิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเสริมสร้างคนามเข้มแข็งให้แก่
ชุมชนในท้องถิ่น 

10. มีการด าเนินโครงการตามแนนพระราชด าริและมีการบูรณาการงานเข้ากับภารกิจการเรียนการสอน 

11. มีการจัดโครงการเพื่อท านุบ ารุงศิลปะและนัฒนธรรม  และส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีส่นนในการอนุรักษ์ศิลปะและนัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  รนมทั้งได้รับ
คนามอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณนุฒิในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อถ่ายทอดแนนคิดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

12. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน  การเรียนการสอน  และการนิจัย 

13. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นส่นนหนึ่งของกระบนนการบริหารการศึกษา  
14. มีระบบการให้คนามรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม คณะครุศาสตร์ 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
1. คนรด าเนินการตามตันบ่งชี้และให้บรรลุเป้าหมายทุกตันบ่งชี้ 
2. ส่งเสริมอาจารย์ ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้ต าแหน่งทางนิชาการ  ให้ได้รับต าแหน่งนิชาการที่สูงขึ้น 
4. คนรพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ  เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน 

5. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่นมในการแข่งขันกิจกรรม ด้านต่าง ๆ ในระดับชาติ 
6. คนรส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตร์ท านิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ 

7. สร้างเครือข่ายกับภายนอกเพื่อพัฒนาแหล่งบริการทางนิชาการระดับชาติ 

8. คนรส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานทางนิชาการและนิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
9. คนรจัดกิจกรรมเพื่อให้คนามรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม คณะครุศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน   

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

1)มีการจัดท าแผนและด าเนินงานตามแผนและประเมินผลการด าเนินงานทุกภารกิจ 
2)มีการด าเนินการตามตันชี้นัดครบทุกข้อและบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกน่าร้อยละ 90 

จัดกิจกรรมทบทนนผลการด าเนินงานของคณะในปี่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการต่อไป   

 

องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน  
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

1)  มีกลไกในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ         
     โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
2)  มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ 
     หลักเกณฑ์ของ  สกอ. และคุรุสภา    
3)  มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น 
     ส าคัญ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
4)  มีการจัดกิจกรรมร่นมกับหน่นยงานอ่ืน ๆ เพื่อร่นมพัฒนาคนามรู้ 
     ทางนิชาการให้สังคมท้องถิ่นมีคุณภาพ 
5)  มีอาจารย์คุณนุฒิปริญญาเอกจ านนนมาก 
6)  อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางนิชาการมีจ านนนมาก 
7)  มีการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  โดยมีการ 
     เผยแพร่การปฏิบัติตามจรรยาบรรณนิชาชีพอาจารย์  และมีการ 
     ก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนิชาชีพ 

1) การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณนุฒิ (TQF)    
2)  การพัฒนาการใช้สื่ออิเลคทรอนิคส์ในการสอนของคณาจารย์ 
3)  การพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับอาจารย์ผู้สอน 
4)  การพัฒนาผลงานทางนิชาการของอาจารย์ 
5)  การผลิตคู่มือและเผยแพร่จรรยาบรรณนิชาชีพอาจารย์    
6)  ส่งเสริมให้มีการท านิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์ 
7)   โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพินเตอร์และภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบจากการประเมิน 
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8)  มีการจัดกิจกรรมการนิจัยและการประชาสัมพันธ์การให้ทุนนิจัย 
     แก่คณาจารย์ภายในคณะ 
9)  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคนามรู้คนามสามารถในการประกอบ 
     อาชีพและเป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการอยู่ในระดับมาก 
10)  นักศึกษามีคนามสามารถด้านนิชาการ นิชาชีพ  คุณธรรม  
       จริยธรรม   กีฬา สุขภาพ ศิลปะ และนัฒนธรรมและด้าน 
       สิ่งแนดล้อมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

1) มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้าน   
2) ตลอดจนมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
3)  มีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมของนักศึกษา ครบท้ัง 5 ด้าน 
4)  มีนักศึกษาจ านนนมากกน่าร้อยละ 80  เข้าร่นมโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
5)  มีกิจกรรมและการด าเนินงานจิตสาธารณะและมีการน าผลการประเมินมาใช้

ปรับปรุงการด าเนินงาน 
6) มีการด าเนินงานและน าผลการประเมินมาพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

1)   การส ารนจคนามต้องการจ าเป็นของนักศึกษา 
2)    การจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3)    การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  และจิตอาสาส าหรับนักศึกษา 
4)   การสัมมนาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 
 

 
 
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบจากการประเมิน 
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องค์ประกอบที่  4  การวิจัย 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

 1)   มีการสนับสนุนส่งเสริมการท านิจัยของอาจารย์ 
 2)   มีระบบและกลไกการเผยแพร่งานนิจัยของอาจารย์ 
 
 
 
 

 1)   การพัฒนาอาจารย์ด้านการนิจัย รนมทั้งการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       ระหน่างอาจารย์อานุโสและอาจารย์ใหม่ 
 2)   มีนโยบายการสร้างระบบบริหารงานนิจัย  เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากร 
       ผลิตงานนิจัย  รนมทั้งการส่งเสริมคนามร่นมมือระหน่างนักนิจัยกับองค์กร 
       ภายนอก 
 3)   การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานนิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะ 

 

องค์ประกอบที่  5  การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

1)    มีระบบกลไกบริการนิชาการแก่สังคม  
2)   อาจารย์ในคณะมีคนามรู้คนามสามารถและมีคนามเชี่ยนชาญได้รับการยอมรับ 
       จากทั้งภายในและภายนอก  รนมทั้งมีคนามพร้อมในการให้บริการ  มีอาจารย์ 
       ประจ าที่มีส่นนร่นมในการให้บริการนิชาการแก่สังคม 
3)   มีโครงการการให้บริการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเสริมสร้างคนามเข้มแข็ง 
      ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น 
4)   มีการด าเนินโครงการตามแนนพระราชด าริและมีการบูรณาการงานเข้ากับภารกิจ 
      การเรียนการสอน 

 1)  การจัดท าแผนบริการนิชาการแก่สังคม 
 2)  การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีส่นนในการให้บริการนิชาการแก่สังคม 
 3)   การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้   
 4)   การจัดท าโครงการสนองพระราชด าริเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 5)   การส่งเสริมคนามร่นมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาแหล่งบริการนิชาการ 

 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบจากการประเมิน 
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องค์ประกอบที่  6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

   มีการจัดโครงการเพื่อท านุบ ารุงศิลปะและนัฒนธรรม  และส่งเสริมให้นักศึกษา เป็น 
   ผู้มีส่นนในการอนุรักษ์ศิลปะและนัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง  รนมทั้งได้รับคนาม 
   อนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณนุฒิในระดับชาติและระดับนานาชาติเพื่อถ่ายทอดแนนคิด 
   ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

  การอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ส าหรับนักศึกษา   

 
 
องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

 1)   มีการประเมินการให้บริการของหน่นยงาน 
 2)   มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารคณะ 
 3)   มีแผนการจัดการคนามรู้ 
 4)   มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
 5)   มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอน  และการนิจัย 
 6)   เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่นนร่นมในการพัฒนาคณะ 

 1)  จัดท าแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
 2)  การจัดท าแผนการจัดการคนามรู้ 
 3)  การประเมินคนามพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 
 4)  การติดตามการด าเนินงานตามแผนบริหารคนามเสี่ยง 
 5)  เปิดโอกาสส าหรับประชาชนเข้ามามีส่นนร่นมในการแสดงคนามคิดเห็นและให้ 
      ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของคณะให้มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบจากการประเมิน 
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องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

 1)  มีการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจน  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  มีแผน 
      ปฏิบัติงานประจ าปงีบประมาณ  มีรายงานประเมินแผนปฏิบัติการ 
 2)  มีการแสนงหางบประมาณจากแหล่งอ่ืนที่นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน 
 3)  มีระบบบัญชีและการตรนจสอบที่ชัดเจน 
 4)  มีคณะกรรมการนิเคราะห์คนามต้องการใช้ทรัพยากรร่นมทั้งภายใน 
      และภายนอก 

 1)   การจัดท าแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 2)   การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรระหน่างหน่นยงานภายในและภายนอกคณะ 

 

องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

1)   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นส่นนหนึ่งของ 
      กระบนนการบริหารการศึกษา  
2)   ได้รับคนามร่นมมือจากคณาจารย์และกรรมการประกันคุณภาพใน 
      การน าผลการประเมินมา ปรับนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพ 
      อย่างต่อเนื่อง 
3)   มีการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของคณะ 
4)   มีระบบการให้คนามรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

1)   การประเมินผลลัพธ์เพื่อน าสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบประกัน 
      คุณภาพการศึกษา 
2)  การให้คนามรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาของคณะ 
3)  การอบรมให้คนามรู้ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร 

 
 
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบจากการประเมิน 
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องค์ประกอบที่  10  การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล  สถานศึกษา  3  ดี” 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

  มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทั้ง  3  ด้าน  และมีการด าเนินกิจกรรมครบทั้ง 3 ด้าน  
  ได้แก่   DEMOCRACY , DECENCY,   DRUG-FREE   

  จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษาให้ 
  ครบทั้ง  3  ด้าน (3 D) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบจากการประเมิน 
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ข้อเสนอแนะในภาพรนม/ 
จุดที่คนรพัฒนา และการพัฒนาปรับปรุง/ 

ข้อสังเกตรายตันบ่งชี้/ 
ของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตันบ่งชี้
คนามส าเร็จ 
(ตันบ่งชี้ใหม่) 

กิจกรรมโครงการเพื่อการด าเนินการ 
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง 

นัน/เดือน/
ปี 
เริ่ม 

นัน/เดือน/
ปี 

สิ้นสุด 

งบประมาณ 
ที่ใช้กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก 
 

 การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของ
มหานิทยาลัย 

- - - มหานิทยาลัย 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้ต าแหน่ง
ทางนิชาการ  ให้ได้รับต าแหน่งนิชาการที่
สูงขึ้น 

 โครงการพัฒนาตนเองของอาจารย์และ
บุคลากรคณะครุศาสตร์ 

ต.ค. 53 ก.ค. 54 80,000  

3. คนรพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นให้
นักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ  
เพื่อให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน 

 โครงการบริหารจัดการเรียนการสอนคณะครุ
ศาสตร์ 

ต.ค. 53 ก.ย. 54 129,302  

4. คนรส่งเสริมให้อาจารย์คณะครุศาสตร์
ท านิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ 

 โครงการทุนอุดหนุนการนิจัยของอาจารย์   173,295  

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
 



 
11 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรนม/ 
จุดที่คนรพัฒนา และการพัฒนาปรับปรุง/ 

ข้อสังเกตรายตันบ่งชี้/ 
ของคณะกรรมการประเมินฯ 

ตันบ่งชี้
คนามส าเร็จ 
(ตันบ่งชี้ใหม่) 

กิจกรรมโครงการเพื่อการด าเนินการ 
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง 

นัน/เดือน/
ปี 
เริ่ม 

นัน/เดือน/
ปี 

สิ้นสุด 

งบประมาณ 
ที่ใช้กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

5. สร้างเครือข่ายกับภายนอกเพื่อพัฒนา
แหล่งบริการทางนิชาการระดับชาติ 

 โครงการพัฒนาครูประจ าการที่สอนไม่ตรง
นุฒิ/นิชาเอก 

- - - มหานิทยาลัย 

6. คนรส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาส
น าเสนอผลงานทางนิชาการและนิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 โครงการประชุมนิชาการและน าเสนอ
ผลงานนิจัยนานาชาติ 

- - - มหานิทยาลัย 

7. คนรจัดกิจกรรมเพื่อให้คนามรู้ด้าน
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษาเพิ่มขึ้น 

 โครงการให้คนามรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาส าหรับนักศึกษา 

ส.ค.54 ส.ค.54 129,302  

 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
 


