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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ฉบับนี้  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              
ปีการศึกษา 2563 โดยได้น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับคณะ การรายงานผลการด าเนินงานของคณะ        
ครุศาสตร์ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 26 ตัวบ่งชี้ ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางก าหนด พร้อมทั้งได้น าเสนอวิธีการด าเนินงานที่ได้น าข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการด าเนินงาน  ผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ของ
การด าเนินงาน เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางเสริมและแนวทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ   
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 คณะครุศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี        

5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู       
1 หลักสูตร  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นอกจากนี้
คณะครุศาสตร์ยังรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีสาขาวิชารับผิดชอบที่ในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์ประกอบด้วยสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจ านวน  5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
(ทั่วไป) สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาที่
รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย  สาขาวิชาในระดับ
ปริญญาตรี  2 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาที่รับผิดชอบร่วมกับ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
 1.1  ปรัชญา ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่นและสังคม 
 

1.2  วิสัยทัศน์   คณะครุศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  ผลิตและพัฒนาครูมือ
อาชีพสู่ท้องถิ่นและสังคม 

 

 1.3  พันธกิจ     
   1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตอาสา มีทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางปัญญาแก่ท้องถิ่น 
   2. วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและการใช้
ประโยชน์ของท้องถิ่นโดยการบูรณาการการวิจัยเข้ากับการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ 
   3. ให้บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลายบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานจริง 
   4. สืบสานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่น ประเทศชาติ 
ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ  
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2. ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
  คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน มีผลการ
ประเมินตนเองในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 อยู่ใน ระดับ ดี คะแนนเฉลี่ย 4.28 คะแนน         
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยด้านปัจจัยน าเข้า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.41 คะแนน   
ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ด้านผลผลิตและผลลัพธ์ มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ คะแนนเฉลี่ย 3.80 คะแนน และมีผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

คะแนน ผลการประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 4.44 ระดับดี 
2. การวิจัย 4.08 ระดับดี 
3. การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 3.75 ระดับดี 
6. ผลการด าเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 4.14 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 4.28 ระดับดี 
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3. ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและวิธี
ปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรม รายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 จุดแข็ง 

1. คณะครุศาสตร์เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นด้าน การผลิตบัณฑิตครู 
2. คณะครุศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่บริการ ส่งผลให้มีแหล่ง

เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูแก่นักศึกษา 
3. คณะครุศาสตร์มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีจิตอาสา  
4. คณะครุศาสตร์มีกระบวนการนิเทศนักศึกษา ฝึกประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
5. อาจารย์มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในศาสตร์วิชาชีพครู 
6. อาจารย์มีความสามารถและทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกท่ีมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
2. พัฒนาระบบฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาท่ียกระดับคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพครู 
3. ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองและประสบการณ์ในศาสตร์วิชาชีพครู 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. คณาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการมีจ านวนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
1. จัดระบบและกลไกสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ/การขอก าหนดต าแหน่ง 
2. จัดระบบพ่ีเลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ/การขอก าหนดต าแหน่ง 

 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 จุดแข็ง 

1. มีนักวิจัยที่มีประสบการณ์ท่ีสามารถพัฒนาโครงร่างการวิจัยเพื่อรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
2. มีเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ท าให้ได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง 
3. มีกลไกการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย ส่งผลให้อาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ

อย่างต่อเนื่อง 
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 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. พัฒนาศักยภาพในการวิจัยของคณาจารย์ในการเสนอขอรับทุนจากภายนอกมหาวิทยาลัยและ การ

เขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. จ านวนบทความหรือผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ที่มี Impact Factor สูงมีน้อย 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติมีน้อย 

 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. พัฒนาระบบและกลไกในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อการเผยแพร่ มีความเป็นพ่ีน้อง 
เป็นกัลยาณมิตร สร้างการมีส่วนร่วม เช่น ระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัย เพื่อพัฒนานักศึกษาวิจัยรุ่นใหม่ เป็นต้น 

2. ส่งเสริมการท าผลงานของอาจารย์ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ การตีพิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 

1. มีการท าบันทึกข้อตกลงกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
2. คณะครุศาสตร์มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ที่ใช้เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ โดยมุ่ง

พัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่ครูผู้สอน และนักเรียน 
3. มีศูนย์การศึกษาพัฒนาครูเป็นหน่วยประสานงานการบริการวิชาการ 
4. คณาจารย์มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และ

ท้องถิ่น 
5. คณะครุศาสตร์มีรูปแบบการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย และตอบสนองความต้องการของชุมชน 

 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์มีนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น  
2. พัฒนาแหล่งรวบรวมนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่ป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของท้องถิ่นและสังคม 
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คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ช 

 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในการติดตามผู้รับบริการวิชาการ 
2. อาจารย์ใหม่ยังไม่มีประสบการณ์การให้บริการวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการวิชาการและติดตามผู้รับบริการวิชาการ เช่น ระบบ PLC 

Online  
2. พัฒนากระบวนการติดตามชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยงหลังการพัฒนา (Coaching and Mentoring) 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 
1. คณะครุศาสตร์มีกิจกรรมที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. อาจารย์และนักศึกษามีองค์ความรู้และความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและระดับชาติ 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างหลากหลาย 
2. การส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและระดับนาชาติมีน้อย 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สนับสนุนการจัดท าแผนการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมการเรียนการสอน การ

บริการวิชาการและการวิจัย 
2. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือไปเผยแพร่หรือแข่งขัน

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 
1. คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกให้บุคลากรมีส่วนร่วมและมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน  
2. คณาจารย์ส่วนใหญ่ของคณะเป็นคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมจะเรียนรู้และรับการเปลี่ยนแปลง 
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ซ คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. พัฒนาประธานสาขาวิชาให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาทและภาระหน้าที่ของแต่ละคนตาม ความถนัดและ

ความสามารถโดยยึดพันธกิจคณะเป็นหลัก  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจได้ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างและระบบสนับสนุนการท างานที่เอ้ือต่อการเป็น  องค์กรแห่งการเรียนรู้และ

นวัตกรรม 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ โดยให้ ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริหารจัดการ และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ 6 ผลการด าเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
จุดแข็ง 
1. มีศูนย์การศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือใน

การบริการวิชาการและวิจัยทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. มีหลักสูตรการพัฒนาครูที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและหน่วยงาน 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนสังคมในพ้ืนที่ต่อผลงานวิชาการ
ยังไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ส่งเสริม และให้ความรู้ แนวทางแก่อาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนสังคมในพ้ืนที่ได้ 
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คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 1 

 

ส่วนที่ 1  
ส่วนน า 

 
1. ชื่อหน่วยงาน ประวัติความเป็นมาโดยย่อ และที่ตั้ง 

 
1.1 ชื่อหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
1.2 ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นหมวดวิชา วิชาการศึกษา
ของวิทยาลัยครูล าปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 และเริ่มเปิดท าการจัดการเรียนการสอน 
เมื่อปี พ.ศ.  2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปี  พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอน
ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสู ง (ป.กศ.สู ง ) จนกระทั่ งมีการประกาศใช้ 
“พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518” วิทยาลัยครูล าปาง จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
การศึกษา พ.ศ.  2521  และหมวดวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ในปี พ.ศ. 2527 
เมื่อมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูล าปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” มีการประสานการ
ด าเนินงานร่วมกับวิทยาลัยครูอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู  
พ.ศ. 2528  ท าให้คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน “สหวิทยาลัยล้านนา”   
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนาม  
วิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” และหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ        
พ.ศ. 2538 ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านอาทิ มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต และในปีการศึกษา 2543 คณะครุศาสตร์จัดการเรียน  การสอนหลักสูตรวิชาชีพครู 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาคนอกเวลา 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรม     
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัย มีผลให้สถาบันราชภัฏล าปาง
เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง” และคณะครุศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างการ
บริหารจัดการ และภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตามที่ได้มีการประกาศใช้
“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547”     
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใน
ระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู  1 หลักสูตร  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา  ได้แก่  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
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2 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

การศึกษา นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยสาขาวิชารับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจ านวน  5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาเคมี  สาขาวิชาชีววิทยา และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  และ
สาขาวิชาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย  
สาขาวิชาในระดับปริญญาตรี  2 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีนและสาขาที่
รับผิดชอบร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์  
 

1.3 ที่ตั้ง       
  คณะครุศาสตร์ตั้งอยู่ที่ อาคาร 1 และ7 และอาคาร 52  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เลขที่119 หมู่ที ่9 ถนนล าปาง-แม่ทะ ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทรศัพท์ 
054-241303 โทรสาร 054-241303 โทรศัพท์มือถือ 083-5807665 E-mail: edulpru@gmail.com 
 

ตารางท่ี 1 ลักษณะอาคารสิ่งก่อสร้างในคณะครุศาสตร์ 

อาคาร ลักษณะอาคาร จ านวนชั้น 
พื้นที่ใช้สอย 

(ตารางเมตร) 

อาคาร 1 
อาคารคอนกรีต 

กว้าง 8 เมตร  x ยาว 80 เมตร/ชั้น 
4  ชั้น 2,560 

อาคาร 7 
อาคารคอนกรีต 

กว้าง 8 เมตร  x ยาว 64 เมตร/ชั้น 
4  ชั้น 2,048 

อาคาร 52 
อาคารคอนกรีต 

กว้าง 22 เมตร  x ยาว 73 เมตร/ชั้น 
5  ชั้น 8,030 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและเป้าหมาย (ตามบริบทของคณะ) 
 2.1 ปรัชญา 

ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่นและสังคม 
 
2.2 วิสัยทัศน์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นองค์กรผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพ

สู่ท้องถิ่นและสังคม และสามารถสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2.3 พันธกิจ 
1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทาง

วิชาชีพ 
2. วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
3. บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความ

เป็นไทย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5. บริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลเพ่ือพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้และนวัตกรรม 
 
 1.2.4 คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ คณะครุศาสตร์ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะชีวิต 
 

จิ ต วิ ญญา ณ 
ความเป็นคร ู

 

ความรอบรู้ 
 

ครูมือ
อาชีพ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู้ 

 

มีความรอบรู้ในศาสตร์ของตนและ
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยการบูรณาการ
และประยุกต์ใช้อย่างสอดคล้องกับ
โลกความเป็นจริง 

 

ส าม า ร ถ จั ด ก า ร เ รี ยน รู้ อ ย่ า ง
หลากหลาย ตอบสนองต่อความ
หลากหลายระหว่างบุคคลของ
ผู้ เ รี ยน  ใช้ เ ทคโน โล ยีและสื่ อ
นวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู มีจิตสาธารณะ เสียสละ 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจผู้อื่น 
เข้าใจโลก รวมถึงความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

ด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ
และมีความสุข มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่ น มี บุคลิกภาพที่ ดี 
เหมาะสมต่อวิชาชีพมีภาวะความเป็น
ภาวะผู้น าและผู้ตาม 
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1.2.5 Model การบ่มเพาะครูคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEACH  เป็นกระบวนการผลิตครูเพ่ือให้เกิดความรอบรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้ จิตวิญญาณ
ความเป็นครู และทักษะชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  P : Participation การท างานแบบร่วมมือ  การท างานแบบร่วมมือร่วมใจของอาจารย์และสมาชิก
คณะครุศาสตร์ในการพัฒนานักศึกษา 

R : Research การวิจัย การฝึกนักศึกษาครูให้เรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย คิด วิเคราะห์ เพ่ือ
แก้ปัญหาการเรียนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษา 

O : Optimist  การมองโลกในแง่ดี  การบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี มีจิต
วิญญาณความเป็นครู เข้าใจและมีความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณครู   

T : Teaching  การสอน  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาเป็นครูที่มีสมรรถนะ              
มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่ดี  

E : Emotion  ความรู้สึกจิตใจดี  การพัฒนาให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เป็นคนที่มีจิตใจดี 
เข้าใจผู้อ่ืน มีน้ าใจ 

A : Achievement สัมฤทธิผล  กระบวนการพัฒนานักศึกษาทั้งในการจัดการเรียนรู้             
การด าเนินการใดๆ ฝึกให้มีความตั้งใจ มุ่งม่ันให้งานประสบความส าเร็จและสัมฤทธิ์ผล 

C : Collaboration  ร่วมมือ ร่วมใจ  มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  เพื่อให้เป็นบัณฑิตจิตอาสา 
  H : Happiness ความสุข การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้อย่างมีความสุข    
ทั้งการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัยและกิจกรรมพัฒนาความเป็นครูในชุมชน 
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3.  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
 3.1  อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ 
 อัตลักษณ์ของคณะครุศาสตร์ คือ บัณฑิตจิตอาสา ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้ก าหนดอัตลักษณ์ที่
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยคือ บัณฑิตจิตอาสา โดยมีการด าเนินการตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
คณะ ซึ่งด าเนินการจนเป็นจุดเน้นจุดเด่นที่สะท้อนให้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่า มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏล าปางเป็น มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 จุดเน้น จุดเด่น    
 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะครุศาสตร์ที่วางไว้ โดยสนับสนุน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ซึ่งสะท้อนจุดเน้นจุดเด่นคือ การให้บริการวิชาการแก่
ท้องถิ่น ทั้งนี้ได้มีการให้บริการวิชาการท่ีมุ่ง ยกระดับการศึกษาและพัฒนาครู 
 
4.  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน 
 คณะครุศาสตร์มีการแบ่งส่วนการด าเนินงานออกเป็น 2 หน่วยงานย่อยคือ 1) สาขาวิชา และ        
2) ส านักงานคณบดี ส าหรับสาขาวิชามีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 9 สาขาวิชา ประกอบไปด้วย 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  โดยมีประธานสาขาวิชา
เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานภายในสาขาวิชา ส่วนส านักงานคณบดี มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 
2 ศูนย์ย่อย ประกอบไปด้วย ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และศูนย์การศึกษาพัฒนาครู โดยมีหัวหน้า
ส านักงานคณบดี เป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงาน 
 ในด้านการบริหารงาน คณะครุศาสตร์มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด รับผิดชอบการบริหารงาน
ของคณะ โดยมีรองคณบดีฝุายต่างๆ รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ซึ่งประกอบไปด้วย รองคณบดีฝุายบริหารและ
แผนงาน รองคณบดีฝุายวิชาการ และรองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังมี
ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝุายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ช่วยคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา  ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริการวิชาการ และผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและจัดการความรู้ นอกจากนี้ 
ยังมีคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย 
และแผนพัฒนาของคณะ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานภายใน
คณะ รวมถึงก ากับ ติดตามและตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา ตลอดจนระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะ ดังมีโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน ตามแผนภูมิ 
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ส านักงาน
คณบด ี

ศูนย์การศึกษาพัฒนาครู 

ศูนย์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

คร ู

สาขาวิชา/หลักสูตร 

การศึกษาปฐมวัย 

ภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ 

การบริหารการศึกษา 

หลักสูตรและการสอน 

เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศกึษา 

คอมพิวเตอร ์

จิตวิทยาและ 
การแนะแนว 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพคร ู

คณบดี 
คณะครุศาสตร์ 

คณะกรรมการประจ า
คณะครุศาสตร ์

ผู้ช่วยคณบด ี

รองคณบดี 
ฝุายวิชาการ 

รองคณบดี 

ฝุายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองคณบดี 

ฝุายบริหารและแผนงาน 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 
 

คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 7 

 

5. รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร 
 5.1 รายนามผู้บริหารคณะครุศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝุายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล     รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. อาจารย์ ดร.ชรัญรักษ์  ปัญญามูลวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพ 

   การศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล  ผู้ช่วยคณบดีฝุายฝึกประสบการณ์ 

 วิชาชีพครู 
7. อาจารย์อภิรดี  จีนคร้าม ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ  พุทธิมา ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริการวิชาการ 
9. อาจารย์วิทเอก สว่างจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและจัดการความรู้ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
11. อาจารย์ ดร.ปณิสรา  จันทร์ปาละ หัวหน้างานหลักสูตร 
12. อาจารย์ ดร.สุธิดา  พลช านิ หัวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจาก 

 พระราชด าริ 
13. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
14. นายวีระชัย รินดวงดี หัวหน้าส านักงานคณบดี 

 
5.2 คณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศิลป์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก  คณาจารย์ประจ า 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์  สายสี   คณาจารย์ประจ า 
6. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์  รัตนศิริณชิกุล   คณาจารย์ประจ า 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ดร.ประจักษ์  สีหราช    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวีระชัย  รินดวงดี    เลขานุการ 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

8 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เมืองมูล   ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางเจมขวัญ  ศรียอด    ผู้ช่วยเลขานุการ 

  

5.3 คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองคณบดีฝุายบริหารและแผนงาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝุายวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล     รองคณบดีฝุายพัฒนานักศึกษาและ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. อาจารย์ ดร.ชรัญรักษ์  ปัญญามูลวงษา ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพ 

   การศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล  ผู้ช่วยคณบดีฝุายฝึกประสบการณ์ 

 วิชาชีพครู 
7. อาจารย์อภิรดี  จีนคร้าม ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนักศึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ  พุทธิมา ผู้ช่วยคณบดีฝุายบริการวิชาการ 
9. อาจารย์วิทเอก สว่างจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิจัยและจัดการความรู้ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
11. อาจารย์ ดร.ปณิสรา  จันทร์ปาละ หัวหน้างานหลักสูตร 
12. อาจารย์ ดร.สุธิดา  พลช านิ หัวหน้างานโครงการอันเนื่องมาจาก 

 พระราชด าริ 
13. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
14. อาจารย์ ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
15. อาจารย์เอกนรินทร์  สีฝั้น ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  เพียรผดุงพร ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์รัตน์  รินแสงปิน ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญภาษ  สีทอง ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 

  การศึกษา 
21. อาจารย์ ดร.พงศ์วัชร  ฟองกันทา ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 วิชาชีพครู 
22. นายวีระชัย   รินดวงดี กรรมการและเลขานุการ 
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23. นางเจมขวัญ ศรียอด   ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางสาวภัสสร  อุ่นผูก   ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
5.4 รายนามประธานสาขาวิชาคณะครุศาสตร์ 
1. อาจารย์ ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์  ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2. อาจารย์เอกนรินทร์  สีฝั้น  ประธานสาขาวิชาภาษาไทย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายชล  เพียรผดุงพร  ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์รัตน์  รินแสงปิน  ประธานสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญภาษ  สีทอง  ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
7. อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์  รัตนศิริณิชกุล  ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 

การศึกษา 
9. อาจารย์ ดร.พงศ์วัชร  ฟองกันทา  ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

      วิชาชีพครู 
 
6. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 คณะครุศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 5 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  1 
หลักสูตร  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
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ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

หลักสูตร 
สภา

มหาวิทยาลัย 
อนุมัติ 

อว.พิจารณา/
สกอ.รับทราบ 

ปีท่ีเริ่ม
ใช้ 

การด าเนินการ 
เปิดสอนใน 
ปีการศึกษา 

2563 

ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2548 

ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

2558 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 9 มี.ค. 2562 30 มิ.ย.2563 2562 -   
2. สาขาวิชาภาษาไทย 9 มี.ค. 2562 8 ก.ค.2563 2562 -   
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9 มี.ค. 2562 20 ส.ค.2563 2562 -   
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 9 มี.ค. 2562 30 มิ.ย.2563 2562 -   
5. จิตวิทยาและการแนะแนว 9 มี.ค. 2562 23 ก.ค.2563 2562 -   

ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู 9 ก.พ. 2562 14 เม.ย.2563 2563 -   
ระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต     
1. สาขาวิชาหลักสตูรและการสอน 15 พ.ค.2563 4 มี.ค. 2564 2563 -   
2. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 9 ธ.ค. 2560 24 ก.ย.2562 2561 -   
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา 

8 เม.ย.2560 6 ธ.ค.2563 2561 -   

 
7. จ านวนนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์มีจ านวนนักศึกษา 1,457 คน จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี 
จ านวน 1,218 คน ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 239 คน รายละเอียดดังตาราง 
 ตารางท่ี  3  จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร 

สาขาวิชา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รวม 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 62 55 77 90 89 373 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 64 59 58 55 62 298 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 71 56 58 48 59 292 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 11 19 23 34 30 117 
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการ

แนะแนว 
20 7 34 51 26 138 

รวม 228 196 250 278 266 1,218 
ข้อมูลจากการประเมินหลักสูตรปีการศึกษา 2563 
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ตารางท่ี 4 จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ าแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร 

สาขาวิชา/หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 

รวม 
รหัส 63 รหัส 62 รหัส 61 รหัส 60 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 173 - - - 173 
หลักสูตรและการสอน - 13 11 1 25 
การบริหารการศึกษา 15 14 - - 29 
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 6 6 - - 12 

รวม 194 33 11 1 239 
 
ตารางท่ี 5  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 (ประเมินปีการศึกษา 2563) 

สาขาวิชา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี 
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 88 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 87 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 79 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 26 

รวม 280 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 
6. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 6 

รวม 6 
ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
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8. จ านวนอาจารย์และบุคลากร 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มีจ านวนบุคลากร 79.5 คน จ าแนกเป็นบุคลากรสายวิชาการ
จ านวน 64.5 คน และ บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 15 คน รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6  จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (ข้อมูล 31 พฤษภาคม 2563) 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบตัิงาน 
วุฒิการศึกษา 

การนับ ปริญญา
เอก 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

หมายเหต ุ

1 รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 1 มิ.ย. 2554 ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 1 1 1  

2 ผศ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว 1 ต.ค. 2558 ปร.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 1 1 1  

3 ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ 1 พ.ย. 2551 กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1 1  

4 ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ ์ 20 ธ.ค. 2553 กศ.ด.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 1 1 1  

5 ผศ.ดร.จุติมา เมทนีธร 3 มิ.ย. 2556 PhD.(AIED)  1 1 1  

6 ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เด่ียววิไล 21 พ.ค. 2516 ค.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1 1  

7 ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล 1 มิ.ย. 2554 กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 1 1 1  

8 ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ ์ 1 พ.ค. 2548 ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 1 1 1  

9 ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร 26 มิ.ย. 2555 กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) 1 1 1  

10 ผศ.ดร.ปริญญาภาษ สีทอง 1 ก.ย. 2558 กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1 1  

11 ผศ.ดร.ฟิสิกส์  ณอณ  บัวกนก 1 มิ.ย. 2554 ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) 1 1 1  

12 ผศ.ดร.ฤาชุตา เนตรจัด 21 มิ.ย. 2555 กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 1 1 1  

13 ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล 1 ต.ค. 2548 ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) 1 1 1  

14 ผศ.ดร.สายชล เพียรผดุงพร 1 มิ.ย. 2553 EdD.in TESOL 1 1 1  

15 ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ 1 ก.พ. 2554 ค.ด.(อุดมศึกษา) 1 1 1  

16 ผศ.ชนันกาญจน ์ สุวรรณเรือง 8 มิ.ย. 2558 วท.ม.(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ) 1  1  

17 ผศ.ดารุณี นิพัทธ์ศานต ์ 9 มิ.ย. 2549 ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) 1  1  

18 ผศ.บุษราคัม อินทสุก 15 มิ.ย. 2542 ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 1  1  

19 ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา 22 ต.ค. 2555 ค.ม.(การวิจัยและประเมินผลการศึกษา) 1  1  

20 ผศ.ปริตต์ สายส ี 1 ก.ย. 2539 ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 1  1  

21 ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย ์ 1 พ.ค. 2552 วท.ม.(เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสารสนเทศ) 1  1  

22 ผศ.วาทิต ธรรมเชื้อ 25 พ.ย. 2556 อ.ม.(ภาษาไทย) 1  1  

23 ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ 1 มิ.ย. 2554 ค.ม.(วิจัยการศึกษา) 1  1  

24 ผศ.สมชาย เมืองมูล 1 พ.ย. 2551 วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 1  1  

25 ผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน 4 ม.ค. 2554 ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 1  1  

26 อ.ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย 14 มิ.ย. 2547 ศษ.ด.การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1   

27 อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา 26ต.ค.2553 ปร.ด.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 1 1   

28 อ.ดร.ณัฏฐ์ รัตนศิริณิชกุล 16 ก.พ. 2558 กศ.ด.(การบริหารการศึกษา) 1 1   

29 อ.ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์ 25 ก.ค. 2558 ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 1 1   

30 อ.ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ 10 พ.ย. 2553 กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1   

31 อ.ดร.พงศ์ทวี ทัศวา 12 พ.ย. 2555 ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1   

32 อ.ดร.พงศ์วัชร ฟองกันทา 4 ม.ค. 2554 
Ph.D. (Research, Evaluation, 
Statistics,and Assessment)    

1 1   



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 
 

คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 13 

 

ที่ ชื่อ – สกุล 
วันที่เริ่ม

ปฏิบตัิงาน 
วุฒิการศึกษา 

การนับ ปริญญา
เอก 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

หมายเหต ุ

33 อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง 2 พ.ย. 2552 ปร.ด.(จิตวิทยาการปรึกษา) 1 1   

34 อ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ 26 ธ.ค.2559 ศษ.ด.การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1   

35 อ.ดร.วิไลวรรณ เข้มขัน 1 พ.ย. 2563 ปร.ด.(ภาษาไทย) 0.5 0.5   

36 อ.ดร.สุจิตรา ปันดี 1 พ.ย. 2551 ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน) 1 1   

37 อ.ดร.สุธิดา พลช าน ิ 1 มิ.ย. 2547 ค.ด.(อุดมศึกษา) 1 1   

38 อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท ์ 14 มิ.ย. 2547 กศ.ด.(การศึกษาปฐมวยั) 1 1   

39 อ.ดร.อดุลย์ ปัญญา 1 มิ.ย. 2547 
ปร.ด.(จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา) 

1 1   

40 *อ.กิตติกา ลิมปริวัฒนา 8 ก.ย. 2557 ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 1   ลาศึกษาตอ่ 1 ส.ค.61 

41 อ.กิตติมา สิงห์สนธิ์ 4 ก.พ. 2562 
ศษ.ม.หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยกีาร
เรียนรู ้

1    

42 อ.เกษตร วงศ์อุปราช 7 มิ.ย. 2553 ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 1    

43 อ.จิรพันธ ์ เครือสาร 1 พ.ย. 2553 ศษ.ม.(การแนะแนวและการให้ค าปรึกษา) 1    

44 อ.ณัฐชยา ปันทกา 1 ก.ย. 2560 ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ 1    

45 อ.ณฤติยา เพ็งศรี 1 ส.ค. 2562 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 1    

46 อ.ธนาพันธุ ์ ณ เชียงใหม่ 2 พ.ย. 2552 ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ) 1    

47 อ.ธิดารัตน ์ ผมงาม 2 ก.พ. 2558 ศศ.ม.(ภาษาไทย) 1    

48 อ.นภาลัย ศรีวิชัย 26 ต.ค. 2553 ศศ.ม.(ภาษาและการส่ือสาร) 1    

49 อ.ปรมินทร ์ วงษ์ค าสิงห์ 1 ต.ค. 2558 วท.ม.(วิทยาการคอมพวิเตอร์) 1    

50 อ.พรชนน ี ภูมิไชยา 4 ก.พ. 2562 ศษ.ม.หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ 1    

51 อ.ภัทราภรณ์ ค าลือสาย 1 พ.ย. 2554 ศศ.ม.(ภาษาไทย) 1    

52 อ.มนตา รัตนจันทร์ 20 มิ.ย. 2556 ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 1    

53 อ.รติรส ก้อนเงิน 1 พ.ค. 2560 กศ.ม.(การศึกษาปฐมวยั) 1    

54 อ.วิทเอก สว่างจิต 1 ก.ย. 2560 กศ.ม.(วิจัยและสถิติทางการศึกษา) 1    

55 อ.วิมพ์วภิา บุญกลิ่น 1 มิ.ย. 2554 ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 1    

56 อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร 1 มิ.ย. 2554 ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 1    

57 อ.วิศาธร ทนุกิจ 20 มิ.ย. 2556 ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 1    

58 อ.สมบัติ ค ามูลแก้ว 20 มิ.ย. 2556 ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) 1    

59 *อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล 8 ก.ย. 2558 ศศ.ม.(ภาษาไทย) 1   ลาศึกษาต่อ  

15 ก.ค.62 – 15 ก.ค.65 

60 อ.สุธาสิน ี ยันตรวัฒนา 5 พ.ย. 2555 ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 1    

61 อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ 1 มิ.ย. 2554 ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 1    

62 อ.สุวรรณ ี เครือพึ่ง 1 มี.ค. 2559 อ.ม.(ภาษาไทย) 1    

63 อ.อภิรดี จีนคร้าม 1 มิ.ย. 2554 ศศ.ม.(ภาษาและการส่ือสาร) 1    

64 อ.อรทัย เลาอลงกรณ์ 1 ต.ค. 2540 ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย) 1    

65 อ.เอกนรินทร์ สีฟั่น 1 ก.ค. 2556 ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย) 1    

 รวม 64.5 28.5 25  

 ร้อยละ 100.00 44.19 38.76  
หมายเหตุ  ลาศึกษาต่อ 2 คน 
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ตารางท่ี 7 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน 
ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ/สาขาการศึกษา ต าแหน่ง 
1 นายวีระชัย รินดวงด ี บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2 นางนารี บุบผากอง ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
3 นางกชพรรณ เขมเกื้อกูล ค.บ.(การประถมศึกษา) นักวิชาการศึกษา  
4 นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) นักวิชาการศึกษา  
5 นางเจมขวัญ ศรียอด บธ.บ.(การจัดการส านักงาน) นักวิชาการศึกษา  
6 นางสาวอารีรัตน์ วงศ์สายทอง ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) นักวิชาการศึกษา  
7 นางปิ่นอนงค์ หน่องาม บธ.บ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหลักสูตร 
8 นางสาววิมลรัตน์ หน่องาม บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นักวิชาการศึกษา  
9 นายอานนท์ นันตาปลูก บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10 นางสาวทัศพร ศรีวาลา บธ.บ. (การบัญชี) นักวิชาการเงินและบัญชี 
11 นางสาวภัสสร อุ่นผูก ปวส.(การตลาด) เจ้าหน้าปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป 
12 นางสาวดวงฤด ี สนิทนวน บธ.บ. (การจัดการ) เจ้าหน้าที่สาขาวชิาหลักสตูรและการสอน 

13 นางสาวธัญญารัตน์ ตัวละมูล ค.บ.(คอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่หลักสูตร ป.บัณฑิต 
14 นางสาวนุจรินทร์ ฝึกฝน ค.บ.(ฟิสิกส์) เจ้าหน้าที่หลักสูตร ป.บัณฑิต 
15 นางสาวนัทนรินท์ บุบผากอง คศ.บ.(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

 
ตารางท่ี 8 จ านวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภท 

ประเภทบุคลากร 
สายวิชาการ สายสนับสนุน รวมบุคลากร 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ข้าราชการ 5 7.75 1 6.67 6 7.55 
พนักงานมหาวิทยาลัย 59.5 92.25 7 46.67 66.5 83.65 
พนักงานราชการ - - 1 6.67 1 1.26 
เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ - - 2 13.33 2 2.51 
เจ้าหน้าที่สาขาวิชา   4 26.67 4 5.03 

รวม 64.5 100.00 15 100.00 79.5 100.00 
ร้อยละ  81.13 18.87 100.00 
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  ตารางท่ี 9 จ านวนอาจารย์ประจ าอยู่ระหว่างการศึกษาต่อแบบเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา จ าแนกเป็นสาขาวิชา 

สาขาวิชา 
จ านวน
อาจารย์
ทั้งหมด 

อาจารย์ท่ี
ปฏิบัติงาน

จริง 

อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อ 
ลาศึกษาต่อ
ไม่เต็มเวลา 

ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลา 

รวม 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 5 1 - 1 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 8.5 7.5 - 1 1 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 12 11 1 1 2 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 5 5 1 - 1 
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 6 6 1 - 1 
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 5 - - - 
7. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 10 10 2 - 2 
8. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4 4 - - - 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3 3 - - - 
10. สาขาวิชาวิธีการวิจัยและการประเมิน 6 6 - - - 

รวม 64.5 62.5 6 2 8 
 
 
ตารางท่ี 10 จ านวนอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
อาจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

รวม ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 1 - - - - 5 
2. สาขาวิชาภาษาไทย 6 0.5 2 - - - 8.5 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9 1 1 1 - - 12 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 - 3 1 - - 5 
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 2 3 1 - - - 6 
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 3 - 2 - - 5 
7. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3 2 1 4 - - 10 
8. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - 2 - 2 - - 4 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา 
- - - 2 - 1 3 
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สาขาวิชา 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

รวม ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

10. สาขาวิชาวิธีการวิจัยและการ
ประเมิน 

1 1 2 2 - - 6 

รวม 26 13.5 10 14 - 1 64.5 
 
9. ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ  

 
ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์มีงบประมาณในการบริหารจัด 2 ปีงบประมาณแยกเป็น 

ปีงบประมาณ 2563 ใช้ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 ใช้ระหว่างเดือน 
ตุลาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถแยกเป็นงบแผ่นดินและงบรายได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 11 จ านวนงบประมาณทั้งหมดปีงบประมาณ  2563  และ  2564 จ าแนกตามประเภท 

ประเภทงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 +/- 
งบแผ่นดิน 13,454,000 18,494,500 +5,040,500 
เงินรายได้ 1,695,000 1,218,000 -477,000 

รวมทั้งหมด 15,149,000 19,712,500 +4,563,500 
 
ตารางท่ี 12 จ านวนงบประมาณทั้งหมด ปีงบประมาณ 2563 แยกตามประเด็นกลยุทธ์ 

หมวดรายจ่าย งบแผ่นดิน งบรายได้ รวม 
1. การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริม

ศักยภาพให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
4,624,700 1,034,000 5,658,700 

2.  การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิม 
    ศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 

- 441,000 441,000 

3.  การบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ 
     ยั่งยืน 

8,350,000 - 8,350,000 

4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
    ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

90,600 - 90,600 

5.  การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 388,700 220,000 608,700 
รวม 13,454,000 1,695,000 15,149,000 
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10. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
  
 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ 
การด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต  
1. การประเมินคุณภาพของกิจกรรมและตัวบ่งชี้ตาม
ความส าเร็จ ส่วนใหญ่จะเน้นการประเมินเชิงปริมาณ/
ความพึงพอใจ ดังนั้นจึงควรเพ่ิมมิติการประเมินด้าน
คุณภาพของกิจกรรม อาทิ ผลที่เกิดข้ึนกับ
กลุ่มเปูาหมายในด้านความรอบรู้ ทักษะ หรือ
สมรรถนะ 

คณะครุศาสตร์ ทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดของ
โครงการ  ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ โดยมีการ ชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทุกโครงการพิจารณาตรวจสอบและก าหนด
ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของโครงการในเชิง
คุณภาพมากขึ้นเช่น วัดความรู้ความเข้าใจ โดย
การท าแบบทดสอบ วัดทักษะ โดยใช้แบบสะท้อน
คิด หรือแบบประเมิน 

2. ควรน าเปูาหมายการพัฒนานักศึกษา “ครูมืออาชีพ” 
กระบวนการ PROTEACH และการด าเนินงานใน
ลักษณะของเครือข่ายความร่วมมือ (Collaboration) 
มาบูรณาการเข้าด้วยกันจัดท าเป็นแผนจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในระดับคณะ โดยมีคุณลักษณะ     
“ครูมืออาชีพ” 4 ประการ เป็นเปูาหมาย มี 
PROTEACH และCollaboration (เครือข่ายความ
ร่วมมือเป็นกระบวนการ) และก าหนดส าเร็จในตัวชี้วัด
คุณลักษณะทั้ง 4 ด้านให้ชัดเจน 
 

คณะครุศาสตร์ ด าเนินการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดย
ใช้คุณลักษณะครูมืออาชีพ 4 ประการมาเป็น
เปูาหมาย โดยใช้กระบวนการ PROTEACH และ
เครือข่ายความร่วมมือจากท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย มาเป็นแนวทางในการด าเนิน
โครงการตามแผน ฯ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
1. คณะควรมีระบบกลไกในการผลักดันอาจารย์ในการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพ่ือตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. โดยเฉพาะการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยการตีพิมพ์ผลงานกับมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 1 
หรือ TCI 2 
 

คณะครุศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ท าผลงานวิจัย และน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่อย่างน้อยในวารสาร TCI กลุ่ม 2  
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 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ 

การด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
1. เชื่อมโยงงานบริการวิชาการสู่การท าวิจัยการน าองค์
ความรู้สู่การพัฒนาการเรียนการสอน และวางแผน
เชื่อมโยงผลการท างานสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้น ก าหนดค่าเปูาหมายการบริการวิชาการในแผน
บริการวิชาการให้ท้าทายยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์
อย่างแท้จริงในการท างานไม่เพียงพิจารณาผู้เข้าร่วม
หรือความพึงพอใจ 

คณะครุศาสตร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
เชื่อมโยงการด าเนินงานบริการวิชาการกับการท า
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้/นวัตกรรม โดยการ
ด าเนินศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัวกับประเด็น
การวิจัยที่เชื่อมโยงการบริการวิชาการ ในพ้ืนที่
กลุ่มเปูาหมาย  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1. ควรมีกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เชิงรุก ในลักษณะ “การถักทอทางวัฒนธรรม” โดย
เป็นโครงการ/กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ เข้าใจในคุณค่า 
และน ามาผลิตเป็นผลงาน/ชิ้นงาน ในบริบทของสังคม
ปัจจุบัน ควรเพิ่มมิติตัวชี้วัดความส าเร็จและการ
ประเมินผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมในเชิงคุณภาพ 

 คณะครุศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ด าเนิน
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละ
สาขาวิชาที่สอดคล้องกับศาสตร์ของสาขาวิชา โดย
เป็นโครงการ/กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ เข้าใจใน
คุณค่า และน ามาผลิตเป็นผลงาน/ชิ้นงาน ใน
บริบทของสังคมปัจจุบัน เพ่ิมมิติตัวชี้วัด
ความส าเร็จและการประเมินผลส าเร็จของ
โครงการ/กิจกรรมในเชิงคุณภาพ ก าหนดจัด
กิจกรรม หนองหัวหงอกบันเทิง เพื่อให้นักศึกษา
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางศิลปวัฒนธรรม 
หรือการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าตุง 
หรือโคมในงานประเพณีล่องสะเปา  

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
1.   จากข้อมูลที่พบว่า มีภาระงานส่วนหนึ่งที่ซ้ าซ้อน
และด าเนินการในลักษณะแยกส่วน ต่างคนต่างท า 
คณะจึงควรพิจารณาข้อมูลการท างานในภาพรวม และ
เชื่อมโยงงานต่างๆ ให้บูรณาการต่อเนื่องกัน โดยมี
เปูาหมายทีช่ัดเจน คือ การพัฒนาครูให้เป็น  
“ครูมืออาชีพ” 

คณะครุศาสตร์ ก าหนดจัดแบ่งภาระงานเพ่ือลด
ความซ้ าซ้อน โดยบูรณาการ/เชื่อมโยงงานที่
สอดคล้องกัน ก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจนตาม   
พันธกิจ โดยมีคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากทุก
หน่วยงานภายในคณะเป็นผู้รับผิดชอบ และมีรอง
คณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่รับผิดชอบเป็นประธาน ใน  

 2. เนื่องจากคณะมีภาระงานทั้งการสอนและโครงการ
พิเศษ จึงควรพิจารณาภาระงานของบุคลากรที่มาก

การขับเคลื่อนการวางแผนการด าเนินงาน ติดตาม
และการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ใน
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 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ 

การด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ 

เกินไป โดยอาจจะเกลี่ยงานหรือหาบุคลากรเพ่ิมหรือ
น าระบบเทคโนโลยีมาช่วยแบ่งเบาภาระงาน 

รูปแบบการประชุม คณะกรรมการ เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคณะให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

       3. น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ในแต่ละองค์ประกอบมาพิจารณาให้
การสนับสนุนอย่างเจาะจงแก่หลักสูตรต่างๆ โดยใช้
ข้อมูลผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบเป็นฐาน 

คณะครุศาสตร์มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ
ระดับหลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงานภายใน
หลักสูตรมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ภาพมากยิ่งขึ้น  

      4. ศึกษาแนวทาง กระบวนการ จุดเน้น และ
รายละเอียดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร เพื่อขึ้นทะเบียน TQR โดยควร
ด าเนินการดังนี้ 
 4.1 สร้างความเข้าใจข้อมูลแก่คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้องและก าหนดกลุ่มสาขาท่ีจะร่วมประเมิน 
TQR อาจจะด าเนินการในลักษณะจัดหลักสูตรที่พร้อม
น าร่องบางหลักสูตรหรือด าเนินการทั้งหมดทุก
หลักสูตร 
 4.2 ปรับระบบการสนับสนุนทรัพยากรในแต่
ละองค์ประกอบของการประเมินให้สอดคล้องกับ TQR 
 4.3 ก ากับติดตามการท างานพัฒนาคุณภาพ
ของหลักสูตรให้พร้อมที่จะรับการประเมิน และให้การ
ช่วยเหลือการท างาน 
 4.4 จัดให้มีการทดลองประเมินคุณภาพและ
ใช้ข้อมูลในการปรับกระบวนการท างานให้เหมาะสม 

คณะครุศาสตร์ รับแนวทางและด าเนินงานตาม
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN QA ตามท่ีงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยก าหนด  
คณะครุศาสตร์สนับสนุนส่งเสริม/ ให้ความร่วมมือ
ในการให้สร้างความเข้าใจข้อมูลแก่คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมพร้อมรองรับส าหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN QA  
โดยประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้รับทราบถึงเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เพื่อ
เป็นการวางแผนกระบวนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเปูาหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับคณะ ประกอบด้วย
องค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองสังคมและยุทธศาสตร์ชาติ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน  
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 งานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม  

 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สัมฤทธิ์ผลของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม  

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารงานและพัฒนาคณะ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน  
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 องค์ประกอบที่ 6 ผลการด าเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรือภูมิภาค  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ความสอดคล้องของหลักสูตร  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน  
  ตัวบ่งชี้ที่ 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่  
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด จ านวน 9 หลักสูตร และได้
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ซึ่งด าเนินการในช่วงวันที่ 24 – 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรดังนี้ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

หลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ผลประเมิน ระดับคุณภาพ 
ระดับปริญญาบัณฑิต 
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 3.61 ระดับดี 
2. สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 3.51 ระดับดี 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 3.24 ระดับดี 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ผ่าน 3.72 ระดับดี 
5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ผ่าน 3.16 ระดับดี 
ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
6. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผ่าน 3.92 ระดับดี 
7. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ผ่าน 3.50 ระดับดี 
8. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 3.06 ระดับดี 
9. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่าน 3.18 ระดับดี 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร  30.9  
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด  9  

คะแนนที่ได้  3.43 ระดับดี 
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 การค านวณ 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.01 ขึ้นไป 
30.90 

3.43 คะแนน บรรลุ 
9 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
EDU 1.1-1-1 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
EDU 1.1-1-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนที่ได้  = 
30.90 

= 3.43 คะแนน 
9 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  การจัดการศึกษาที่ตอบสนองสังคมและยุทธศาสตร์ชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 – 7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 จัดท าแผนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องและตอบสนองนโยบาย
และทิศทางการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียนของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ ตามความเชี่ยวชาญของ
คณะ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ครุศาสตร์เป็นองค์กรและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

มีสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ท้องถิ่นและสังคม โดยเป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม 
อุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี ที่เน้นเปูาหมายการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง 
และคนดี มีขีดความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม คณะครุศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนการผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษา 2563 ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ และการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล โดยแผนการผลิตบัณฑิตและการ
พัฒนาผู้เรียน จัดท าขึ้นโดยพิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) 
พ.ศ. 2562 ที่เน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ความเป็นครู และมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครู  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่ก าหนดไว้คือ “ครูมืออาชีพ” ด้วย Model การบ่มเพาะครู
คุณภาพ “Proteach”   

EDU 1.2-1-1 แผนการผลิต
บัณฑิตและการพัฒนาผู้เรียน        
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง  ปีการศึกษา 
2563 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 จัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบให้ปริญญากับแบบไม่ให้ปริญญา 
หลักสูตรตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์ มี การ จัดบริ การหลักสู ตรด้ วยรูปแบบที่

หลากหลาย โดยหลักสูตรแบบให้ปริญญามีจ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่  
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (EDU 1.2-2-1) 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (EDU 1.2-2-2)  

และ 
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (EDU1.2-2-3) 
โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สามารถแยกเป็นกลุ่มสาขาวิชา 

ได้ 5 สาขาวิชา ได้แก่  
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
2.สาขาวิชาภาษาไทย 
3.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
5.สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
ส่วนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สามารถแยกเป็นสาขาวิชาได้ 

3 สาขาวิชา คือ 
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
2.สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
3.สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรแบบไม่ให้ปริญญา ได้แก่  หลักสูตรพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ และเชี่ยวชาญ (EDU 1.2-2-4) จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่  

1. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ 

2. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 

 

EDU 1 .2 -2 -1 เล่ มหลักสู ตร
ครุศาสตรบัณฑิต 5 สาขาวิชา 
EDU 1 .2 -2 -2 เล่ มหลักสู ตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู  
EDU 1 .2 -2 -3 เล่ มหลักสู ตร
ค รุ ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  3 
สาขาวิชา 
EDU 1.2. -2 -4 เล่มหลักสูตร
พั ฒ น า ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ และเชี่ยวชาญ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
4. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์หรือหลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็นความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ที่เชื่อมโยงสาระความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้า หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับการน าไปใช้ได้ในชีวิตจริง 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หลักสูตรของคณะครุศาสตร์ทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู ร่วมกับสถานศึกษา โดยมีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็น
หน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมีมากกว่า 200 
โรงเรียน  

โดยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 จะมี
รายวิชาที่ส่ งเสริมให้นักศึกษาได้มี โอกาสฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี ซึ่ง
นักศึกษาจะต้องมีสมรรถนะทางด้านความรู้ ในเนื้อหาที่ใช้สอนตาม
หลักสูตร และสมรรถนะทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ โดย
สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
และท าวิจัยในชั้นเรียน โดยก าหนดช่วงเวลาดังนี้ 

- ชั้นปีที่ 1 ออกปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 โดยจะเรียกว่า
การออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหว่างเรียน จ านวน 2    
หน่วยกิต ใช้ระยะเวลา 1 เดือน เป็นการสังเกตวิธีการสอนของครู  

- ชั้นปีที่  2  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ซึ่ งจะ
เหมือนกับการออกสังเกตการณ์สอนของชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตร ค.บ. 
5 ปี โดยจะเป็นการลงปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 4 
สัปดาห์  

EDU 1.2-3-1 เล่มหลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2562) 
EDU 1.2-3-2 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะชีวิต 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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28 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
- ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 

เป็นการออกทดลองสอนซึ่งจะได้รับเนื้อหาของโรงเรียนเพ่ือน ามา
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 4 สัปดาห์  

- ชั้นปีที่ 4 จะปรับวิธีการปฏิบัติการสอนคือในภาคเรียนที่ 1 
นักศึกษาจะต้องอยู่ในสถานศึกษาตลอดภาคเรียนที่ 1 ส่วนภาคเรียนที่ 
2 นักศึกษาจะกลับมาเรียนในมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมความพร้อมใน
ด้านต่างๆ ก่อนส าเร็จการศึกษา 

นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพทักษะ
ชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนานักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับ       
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ส่วนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต โดยส่วนใหญ่ผู้ เรียนจะเป็นผู้ที่
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอยู่แล้ว ดังนั้นหลักสูตรจึงเน้นให้ผู้เรียน
น าเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน หรือการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของตนเอง โดยมีอาจารย์ประจ าสาขาวิชา
หรืออาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่นิเทศก์นักศึกษา 

 

 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลรวมทั้งจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
       คณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นและเหมาะสมกับ
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล  ดังนี้ 

- ห้องเรียน มีขนาดเพียงพอต่อจ านวนผู้เรียนทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 
ในห้องมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สอนและผู้เรียน  

- ห้องศึกษาค้นคว้า ที่มีหนังสือ ต ารา งานวิจัยของอาจารย์คณะครุศาสตร์  
ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     

- ห้องปฏิบัติการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้อง Micro 
Teaching ห้อง Smart Classroom  

- ห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาวิชา เช่น  ห้องให้ค าปรึกษา 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสาขาวิชา

EDU 1 . 2 -4 -1 ภ า พ ถ่ า ย
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
ศึกษาค้นคว้า 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ภาษาอังกฤษ ห้องปฏิบัติการทดลองการสอนและศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองของสาขาวิชาภาษาไทย ห้องปฏิบัติการทางภาษาและผลิตสื่อ
การสอนภาษาไทย ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อทางการศึกษาปฐมวัย 
ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อทางการศึกษาปฐมวัย  เป็นต้น  

      นอกจากนี้แล้วในสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์ยัง
มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานทั้งแบบ onsite และแบบ
online รวมถึงมีการใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการ
เรียนรู้ในสถานที่จริง  การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ทุกหลักสูตรก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ    
ที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยและจุดเน้น
ของหลักสูตร และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร์มีการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ6.
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  ที่ครอบคลุม และเชื่อมโยงกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 3 ด้านที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้แก่ 1.เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ 2. เป็น
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  โดยคณะ     
ครุศาสตร์ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ เพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้และมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีการติดตามประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
จากผู้ใช้บัณฑิตพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ภาพรวม ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 
เมื่อแยกเป็นรายด้านมีผลดังนี้ 

 

EDU 1.2-5-1 เล่มรายงานผล
การประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนตาม
มาตรฐานการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง     
ปี พ.ศ. 2562 
EDU 1.2-5-2  
EDU 1.2-5-3  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2564 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
EDU 1.2-5-3  
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30 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. ด้านเป็นผู้ที่มีความรอบรู้  มีความพึงพอใจในระดับมาก        

มีค่าเฉลี่ย 4.35  
2. ด้านเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความพึงพอใจในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 
3. ด้านเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง มีความพึงพอใจระดับมาก          

มีค่าเฉลี่ย 4.47  
 คณะครุศาสตร์น าผลการประเมินดังกล่าว รายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารนโยบายคณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 
วันที่  30 มีนาคม 2564  (EDU 1.2 -5 -2)  และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 19 
พฤษภาคม 2564 (EDU 1.2-5-3)  

 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 พัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชา ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ ก้าวทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์

ให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้ความสามารถ ในเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
1. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ เข้าร่วมการอบรม 

สัมมนาในหัวข้อตามความถนัด/ความสนใจที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์และ
สาขาของตนเอง เพ่ือพัฒนาความรู้ ให้ก้าวทันต่อวิทยากรสมัยใหม่ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เนื้อหาใน
รายวิชามีความทันสมัย   

2. มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยใน
ชั้นเรียน   

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนจัดท าเอกสารประกอบการสอนใน
รายวิชาของตนเอง 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ โดยในปีการศึกษา 2563 คณะ 
ครุศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้สามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CCR และการพัฒนาอาจารย์ให้สามารถผลิตสื่อ
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการออกแบบการจัดการ

EDU 1.2-6-1 แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
2563 
EDU 1.2-6-2 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการพัฒนาอาจารย์
คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2563  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เรียนการสอนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 
14 และ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเอ้ืองหลวง มหาวิทยาลั ย    
ราชภัฏล าปาง  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 มีหลักสูตรที่จัดการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพ่ือให้มีความโดด
เด่นตามพหุปัญญาของผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (EDU 1.2-7-1) เป็นหลักสูตรที่เน้นการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และมี
สมรรถนะทางวิชาชีพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เพ่ือสร้างครูที่มีคุณภาพ
น าไปสู่การสร้างคนที่มีคุณภาพและตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้นจึงมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่มีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้  มีทักษะการเรียนรู้ ด้ วยตนเองเ พ่ือให้ก้ าวทันวิทยากรที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะการสะท้อนคิดที่เป็นสมรรถนะส าคัญ
ในการสร้างประสิทธิผลของการท างาน มีความยืดหยุ่น ปรับตัว สามารถ
ท างานได้ทุกสภาพบริบทของผู้เรียนและพ้ืนที่ ซ่ึงในการจัดการเรียนรู้ของ
คณะครุศาสตร์เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ เพ่ือให้มีความโดด
เด่นตามพหุปัญญาของผู้เรียน ดังนี้ 

1. ปัญญาด้านภาษา  เช่น รายวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 
2. ปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ เช่น รายวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
รายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 

3. ปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ เช่น รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
4. ปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว  เช่นรายวิชาการ

เสริมสร้างและดูแลสุขภาวะ 
5. ปัญญาด้านดนตรี เช่นรายวิชาสุนทรียศาสตร์ 
6. ปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์ เช่น รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
7. ปัญญาด้านความเข้าใจตนเอง เช่น รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 
8. ปัญญาด้านธรรมชาติวิทยา เช่น รายวิชาคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู  

EDU 1.2-7-1 หลักสูตร     
ครุศาสตรบัณฑิต จ านวน 5 
สาขาวิชา 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ ก าหนดให้ เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ จ านวน 63.5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาโท 37 คน และปริญญาเอก 27.5 คน ดังนั้น ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 43.31 เมื่อแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกตามเกณฑ์ ได้ 5 คะแนน  
 
ข้อมูลพื้นฐานจ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริง 62.5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ลาศึกษาต่อ 2 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (1+2) 64.5 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 28.5 
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การค านวณ  
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 28.5 
x 100 =  ร้อยละ 44.19 

 64.5 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 44.19 
x 5 =  5 คะแนน 

 40 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 
ร้อยละ 44.19 X 5 

5 คะแนน บรรลุ 
40 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
EDU 1.3-1-1 ข้อมูลอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

34 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =     

ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานจ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน (คน) 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 62.5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 2 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ (1+2) 64.5 
4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 39.5 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 
7. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (5+6) 25 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มีอาจารย์ประจ ารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
จ านวน 64.5 คน มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 39.5 คน อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 24 คน และอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน ดังนั้น คณะมีอาจารย์
ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 38.76 เมื่อแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ ได้ 3.23 คะแนน  
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การค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 
 
 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 
ร้อยละ 38.76 X 5 

3.23 คะแนน ไม่บรรลุ 
60 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
EDU 1.4-1-1 ข้อมูลอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
X 100 = ร้อยละ 38.76 

64.5 

คะแนนที่ได้ = 
38.76 

X 5 = 3.23 คะแนน 
60 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนว ด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา   
ในคณะ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1.1 คณะครุศาสตร์ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาที่มีนักศึกษาแต่งตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกกลุ่มเรียน (EDU1.5-1-1) โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาจะต้องมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 
หากสาขาวิชาต้องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเป็นที่
ปรึกษาหรืออาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาน้อยกว่า 2 ปี 
ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาจะต้องแต่งตั้งอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์
ที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ไม่ถึง 2 ปี ในการช่วยดูแล
นักศึกษาประจ ากลุ่มเรียนที่ได้รับมอบหมาย         

1.2 คณะครุศาสตร์ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาที่มีนักศึกษาจัดท า
ตารางโฮมรูม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการเข้ารับค า
แนะน าและค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มีช่องทางอ่ืนในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เช่น 
การให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้ค าปรึกษาผ่านระบบ Social 
Online ต่าง ๆ เช่น Facebook และ Line หากนักศึกษาต้องการพูดคุย
เป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อในกล่องข้อความส่วนบุคคลของอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ ( EDU1.5-1-2) อีกทั้ง คณะครุศาสตร์มีบริการติดต่อ สอบถาม

EDU 1.5-1-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
EDU 1.5-1-2 ตัวอย่างการให้
ค าปรึกษาผ่านระบบ Social 
Online 
EDU 1.5-1-3รายงานผล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู                             
(วันก้าวสู่วิชาชีพครู) ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 
EDU 1.5-1-4 รายงานผล
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 
EDU 1.5-1-5 ประกาศสภา
คณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ที่ 1/2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตารางสอนและเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพบหรือติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา              

1.3 คณะครุศาสตร์ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบให้อาจารย์ที่
ปรึกษาทุกคนรายงานผลการให้ค าปรึกษาผ่านระบบที่ปรึกษา online แก่
มหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา (EDU1.5-1-3) 
 นอกจากนี้ คณะครุศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ด้านกิจการนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งยังมีการจัดโครงการเพ่ือช่วยให้
ค าแนะน าทางด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การปรับตัวและการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม
ศักยภาพทักษะวิชาชีพครู “วันก้าวสู่วิชาชีพครู” โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (EUD 1.5-1-4 และ EUD 1.5-1-5 ) 
อีกท้ัง หลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนวได้จัดท าห้อง Counseling โดย
มีอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญทางด้านการให้ค าปรึกษาและจิตวิทยาโดยให้
ค าปรึกษาและแนะแนวทางการพัฒนาวิชาการและเสริมทักษะชีวิตให้แก่
นักศึกษาทุกหลักสูตร นอกเหนือจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการให้ค าปรึกษาและจิตวิทยาแล้ว พบว่าบุคลากรของ
คณะครุศาสตร์สามารถให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักศึกษาได้ เช่น ผลการ
เรียนล่าช้า การขอเพ่ิมขอถอนรายวิชา การรักษาสภาพนักศึกษาและการ
จัดกิจกรรมโครงการของนักศึกษา 

จากผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาพบว่าการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกิจการ
นักศึกษามีส่วนส าคัญในการพัฒนานักศึกษาส่งผลให้  

1. นายธรากร แก้วค าปัน  สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัล
นิสิต/นักศึกษาดี เด่นแห่งชาติ  (ปริญญาตรี ) โดยสภาคณบดีคณะ          
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
พ.ศ. 2563 (EDU 1.5-1-5) 

2. นายศุภกร อิทธิสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่  5  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาและการแนะแนว ได้รับรางวัลลูกที่มีความ
กตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจ าปี 2563 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

EDU 1.5-1-5 วุฒิบัตร 
ภาพถ่ายรับรางวัลลูกที่มีความ
กตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ประจ าปี 
2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ (EDU 1.5-1-5)  

 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
      จากผลการประเมินการให้ข้อมูลหน่วยงานการให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาในปีการศึกษา 2563  พบว่า
นักศึกษาให้ความสนใจรับบริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ Facebook เว็บไซต์ กลุ่ม Line สโมสรนักศึกษา 
ด้วยเหตุนี้ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์จึงมีการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะให้แก่นักศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ ทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน เช่นการประกาศรับสมัครงาน
ทั้ง Part time/Full time  โครงการ/กิจกรรมการประกวดแข่งขันจาก
หน่วยงานภายนอก เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกฝนและ
สร้างเสริมประสบการณ์ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล โดยมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media ที่หลากหลาย ได้แก่ 
     1. ช่องทางของหลักสูตร ประกอบด้วย Line และ Facebook ของ
สาขาวิชา เว็บไซต์ของหลักสูตร  
     2. ช่องทางของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย Line และ 
Facebook ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
     3. ช่องทางของคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย การติดประกาศบนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์ Facebook สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
และเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ และ  
     4. ช่องทางของมหาวิทยาลัยประกอบด้วย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
(EDU1.5-2-1) และการส่งส าเนาหนังสือถึงหลักสูตร เช่น การประกวด การ
แข่งขัน ทุนการศึกษา แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

EDU 1.5-2–1 
https://www.facebook.c
om/childhood.edulpru 
https://www.facebook.c
om/ThaiEdu.lpru 
https://www.facebook.c
om/EngEdLpru 
https://www.facebook.c
om/COMED-LPRU-
2864475143585214 
https://www.facebook.c
om/psycholpru 
https://www.facebook.c
om/scedu.lpru 
 
 

 

https://www.facebook.com/childhood.edulpru
https://www.facebook.com/childhood.edulpru
https://www.facebook.com/ThaiEdu.lpru
https://www.facebook.com/ThaiEdu.lpru
https://www.facebook.com/EngEdLpru
https://www.facebook.com/EngEdLpru
https://www.facebook.com/COMED-LPRU-2864475143585214
https://www.facebook.com/COMED-LPRU-2864475143585214
https://www.facebook.com/COMED-LPRU-2864475143585214
https://www.facebook.com/psycholpru
https://www.facebook.com/psycholpru
https://www.facebook.com/scedu.lpru
https://www.facebook.com/scedu.lpru
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

   คณะครุศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยมีการเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาตั้งแต่ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาซึ่งมี
การก าหนดโครงการไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ท าหน้าที่ติดต่อประสานงานจัดหาโรงเรียนฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา ครอบคลุมจังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน 
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งจัดกิจกรรม โครงการ
เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยทุกปีการศึกษาคณะ
ครุศาสตร์จัดโครงการสัมมนาครูพ่ีเลี้ยง และโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควบคู่กัน เพ่ือให้ครูพ่ีเลี้ยง ผู้บริหารและ
อาจารย์นิเทศก์ได้เข้าใจแนวคิด หลักการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและแนวปฏิบัติในการนิเทศการสอนและเพ่ือให้นักศึกษาทราบ
แนวทางในการปฏิบัติตนและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความ
เป็นครูและเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้นส าหรับนักศึกษา
สาขาครุศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (EDU 1.5-3-1) 

2. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นตามความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอกคณะครุศาสตร์ (EDU 1.5-3-2) 

3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งจากข้อเสนอแนะ
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือควรเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
จบการศึกษาโดยเฉพาะความสามารถในการปรับตัวในภาวะขาด
แคลนและความรู้เกี่ยวกับการจัดการกับภาระงานอ่ืน ๆ นอกจาก
งานสอน ฝุายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงได้มีการเชิญ
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐบาล
และเอกชน มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานแก่นักศึกษา (EDU 1.5-3-3) 

4. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพครู นักศึกษา
สาขาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้มีแนวทางใน

EDU 1.5-3-1 รายงานผล
โครงการอบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้น
ความรู้เบื้องต้นส าหรับนักศึกษา 
EDU 1.5-3-2 รายงานผล
โครงการอบรมหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น 
EDU 1.5-3-3รายงานผล
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ 
EDU 1.5-3-4รายงานผล
โครงการเตรียมความพร้อมสู่
การประกอบวิชาชีพครูนักศึกษา                   
คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 
EDU 1.5-3-5 สรุปโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตร
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัย
แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง  หลักสูตรการสร้าง
เว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย 
Html 
EDU 1.5-3-6 สรุปโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตร
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัย
แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง  หลักสูตรมือใหม่หัด
สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 
EDU 1.5-3-7 สรุปโครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตร
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัย
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การปฏิบัติอาชีพครู สามารถน าความรู้และเทคนิคในการเผชิญกับ
ปัญหาต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครูได้ดีมีประสิทธิภาพและมี
เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ในวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2564 โดยเชิญ 
ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ และ ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ มาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบบรรจุ
ต าแหน่งคร ู(EDU1.5-3-4)  
นอกจากนี้ คณะครุศาสตร์มีการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา

เข้าร่วมพัฒนาตนเองภายใต้โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและทันสมัยแก่นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมใน
หลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วย Html วันที่ 23 – 
24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องกาแล 10(EDU 1.5-3-5) 

2. หลักสูตรมือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องกาแล 6 (EDU 1.5-3-6) 

3. หลักสูตรการสร้างตัวการ์ตูนสามมิติเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม 
Autodesk Maya วันที่ 24–25 มีนาคม 2564 ณ ห้องกาแล 6 
(EDU 1.5-3-7)  

แก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง  หลักสูตรการสร้าง
ตัวการ์ตูนสามมิติเบื้องต้น ด้วย
โปรแกรม Autodesk Maya 
 
 
 

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีระบบการติดตามประเมินผลการบริการให้

ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  การให้ข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาครบทุกด้านแก่นักศึกษา มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการประเมินและก าหนดระยะเวลาในการประเมิน โดย
จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการและการจัดกิจกรรมแก่
นักศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดย แจก
แบบสอบถามให้ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1–4 ทุกกลุ่มเรียน เพ่ือให้แจก

EDU 1.5-4-1 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการแก่
นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์        
ปีการศึกษา 2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
และรวบรวมแบบประเมินส่งคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 2563 พบว่า แจกแบบประเมินทั้งสิ้นจ านวน 952 
ฉบับ ได้รับแบบประเมินคืนมาจ านวน 815 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85.61 
และมีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ดังนี้ 
(EDU 1.5-4-1) 

1. การบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา มีผลการประเมิน เท่ากับ 4.10 คะแนน   

2. การให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา มีผลการ
ประเมิน เท่ากับ 4.01 คะแนน          

3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา มีผลการประเมิน เท่ากับ 4.06 คะแนน  

ผลการประเมินในภาพรวม พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ซึ่งมีผลการประเมิน เท่ากับ 4.05 คะแนน 

ซึ่ งมีข้อเสนอแนะในประเด็นความต้องการการให้บริการ        
การให้บริการและการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เช่น  การจัดกิจกรรม        
ที่รวดเร็ว ทั่วถึง  ชัดเจน ครอบคลุม และทันสมัย ส่วนในประเด็นการจัด
กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม ต้องการให้มีการเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  

 
 
 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ และการให้ข้อมูล  เพ่ือ
ส่งผลให้การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ

มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของ
นักศึกษา โดยน าผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การเสนอให้
คณะกรรมการกิจการนักศึกษาและส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2564  วันที่  10 มิถุนายน 2564       
รวมถึงแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับทราบและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
การให้บริการ โดยผลการหารือและร่วมกันก าหนดแนวทางแก้ไข (EDU 1.5-
5-1)                    

 

EDU 1.5-5-1รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่  1/2564  
วันที ่10 มิถุนายน 2564        
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
         จากการประเมินคุณภาพของการให้บริการในปีการศึกษา 2562 
พบว่านักศึกษามีความต้องการให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง ควร
แจ้งล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 1 – 2 อาทิตย์  ไม่ควรจัด
กิจกรรมช่วงวันหยุด หรือ ช่วงใกล้สอบ และควรตรวจสอบอุปกรณ์ และ
สิ่งอ านวยความสะดวกให้อยู่ ในสภาพพร้อมใช้งาน  ด้วยเหตุนี้ ในปี
การศึกษา 2563 ฝุายกิจการนักศึกษาและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
จึงได้มีการจัดท าปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัด
กิจกรรมแก่นักศึกษาล่วงหน้า และก าหนดกิจกรรมไม่อยู่ในช่วงใกล้สอบ 
หรือวันหยุด โดยมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม รวมถึง
ข่าวสารอื่นๆ ผ่านช่องทาง Social Media ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว และ
นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่ายหลากหลายช่องทางเช่น Website คณะ    
ครุศาสตร์ Facebook คณะครุศาสตร์ รวมถึงแจ้งผ่านกลุ่มLine นักศึกษา 
โดยแจ้งผ่านทางสโมสรนักศึกษา เป็นต้นพร้อมทั้งตรวจสอบอุปกรณ์และสิ่ง
อ านวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ก่อนการด าเนินโครงการทุก
ครั้ง    

ส่วนความต้องการการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อม จาก
ข้อเสนอแนะในปีการศึกษา 2562 พบว่านักศึกษามีความต้องการให้มีการ
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูทั้งในเรื่องการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ระเบียบวิจัย ในการใช้
ชีวิตในโรงเรียน  การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ที่ทันสมัย ไม่น่า
เบื่อ ไม่ตึงเครียดเกินไป ดังนั้น ในปีการศึกษา 2563 ในการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จึงได้มีการให้ความรู้ใน
เรื่อง การท าวิจัยในชั้นเรียน การเขียนโครงการและรายงานการด าเนินงาน 
การเขียนรายงานการประชุมและการเขียนหนังสือราชการ รวมถึง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์โควิด Onsite Online 
On air On hand  นอกจากนี้ในการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อน
ออกฝึกประสบการณ์ของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีการชี้แจง
บทบาทหน้าที่และภาระงานของนักศึกษาในการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา นอกจากนี้ สาขาวิชาได้ ให้นักศึกษาชั้นปีที่  5 มาเล่ า
ประสบการณ์ในการไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
4 ในสาขาวิชา เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูแก่นักศึกษา 

จากการที่คณะครุศาสตร์น าผลการประเมินคุณภาพของการ
ให้บริการในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการแก่
นักศึกษา จึงส่งผลให้ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของคณะครุศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) การบริการด้าน
การให้ค าปรึกษา ด้านวิชาการ  และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 2) การบริการ
แหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และ 3) การจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา อยู่ ในระดับดี         
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นในทุกด้าน 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

         คณะครุศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าในช่องทาง Social Media (EDU1.5-6-1) 
ที่หลากหลาย ได้แก่ 1) ช่องทางของหลักสูตร ประกอบด้วย Facebook 
และเว็บไซต์ของหลักสูตร 2) ช่องทางของคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย 
Facebook คณะครุศาสตร์   Facebook สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์  
และเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์ และ 3) ช่องทางของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตร์มีการส่งข่าว
ให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับการสอบบรรจุงานราชการ การสอบเลื่อนต าแหน่ง 
การจ้างงาน รวมถึงหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์ และแหล่งทุนในการศึกษาต่อ การเสนอขอทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ และกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งช่องทางดังกล่าวศิษย์เก่าสามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร
และเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางคณะครุศาสตร์อีกด้วย  
         โดยในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น (หลักสูตรออนไลน์) (EDU 1.5-6-2) ที่เสริมสร้างความรู้ให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษารวมถึงศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วม คือการสร้าง
หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ Pubhtml นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการต่าง ๆ 

EDU 1.5-6-1 ช่องทางการ
สื่อสารของสาขาวิชา คณะครุ
ศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
EDU 1.5-6-2 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น (หลักสูตรออนไลน์) 
EDU 1.5-6-3 โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 
EDU 1.5-6-4 โครงการ
สนับสนุนสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
EDU 1.5-6-5 โครงการ
ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน
การเขียนการวิเคราะห์ของ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทีส่่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเข้าร่วม ดังนี้   

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อน
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (EDU1.5-6-3 ) 

2. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (EDU1.5-6-4 ) 

3. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(EDU1.5-6-5 ) 

นักเรียนในระดับการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ ด าเนินการได้  6  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน : 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ตัวแทนนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างครบถ้วน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริม

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ประจ าปีการศึกษา 2562 (EDU 1.6-1-1) ที่นอกเหนือจากการพัฒนา
นักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนตามรายวิชาในหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าภาพในการจัดท าแผนฯ ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจากหลายฝุายทั้งหลักสูตร ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ฝุายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และสโมสรนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ  
(EDU 1.6 -1 -2) ซึ่ งมีจุดมุ่ งหมายหลักในการพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่คณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางก าหนด โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบถ้วนทั้ง 5 ด้าน คือ  1) คุณธรรม 
จริยธรรม  2) ความรู้  3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้  
ทั้งนี้แผนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมที่เกิดจาก
เครือข่ายความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานทั้งเครือข่ายความร่วมมือ
ในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ในการ

EDU 1.6-1-1แผนการจัด
กิจกรรม/โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ประจ าปีการศึกษา 
2563 
EDU 1.6-1-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฝุาย
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563   
วันที่ 13 พ.ค. 2563   
EDU 1.6-1-3แผนปฏิบัติ
ราชการคณะครุศาสตร์ ประเด็น
กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษาที่มุ่ง
ส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
EDU 1.6-1-4รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที ่3/2563  วันที่ 29      
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาเพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาน าความรู้และทักษะที่ได้จากการเรียนรู้มาผลิตเป็นผลงาน 
รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานซึ่งกันและกัน และเครือข่ายจิตอาสา
โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทั้ง 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ใน
การท ากิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เช่น ท าแนวกันไฟ การสร้าง
ฝายกั้นน้ า ร่วมกับคนในชุมชน  นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก
โรงเรียนเครือข่ายในการพัฒนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน 8 
จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอนล่าง ซึ่งมีโรงเรียนเครือข่ายทั้งหมดจ านวน 
281 โรงเรียน ซึ่งทางศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นหน่วยงานที่ดูแล
โดยตรง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้มีความพร้อมใน
การพัฒนานักศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยมีการจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูพ่ีเลี้ยง มีการประชุม
ร่วมกันเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยฝุายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดท าแผนการจัด
กิจกรรม/โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการ คณะครุศาสตร์ใน ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิต
บัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ (EDU 1.6-1-3) โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะครุศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563      
(EDU 1.6-1-4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในแผนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามประกาศมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประกอบด้วย 

  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
  (2) ความรู้ 
  (3) ทักษะทางปัญญา 
  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ. 
      (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ประการ จะด าเนินการ
โดยคณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้ เรียนทั้ง 3 ด้าน ตามประกาศ
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในปีการศึกษา 2563 
คณะครุศาสตร์มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 6 ประการ และสอดคล้องกับผลลัพธ์ผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน มี
จ านวนทั้งสิ้น 19 โครงการ (EDU 1.6-2-1) ดังนี้  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1. โครงการค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 
2. โครงการกิจกรรมจิตอาสาตามพระราโชบาย 
ด้านความรู้ 
3. การอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามความร่วมมือกับองค์กร

ภายนอกของคณะครุศาสตร์ 
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ (TPACK) 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
5. การพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบมาตรฐานสากล (CEFR) 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
ด้านทักษะทางปัญญา 
6. โครงการอบรมทักษะชีวิตส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
8. โครงการ Education New Generation 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
9. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาชั้นปีที่ 2 
10. ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4 
11. การอบรมเชิ งปฏิบั ติการ เสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู       

“เสริมศักยภาพทักษะชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

12. การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
13. การอบรมผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น ส าหรับนักศึกษาสาขา

EDU 1.6-2-1แผนการจัด
กิจกรรม/โครงการส่ ง เสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง  ประจ าปีการศึกษา 
2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ครุศาสตร์ชั้นปีที่ 3 (BTC) 

14. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เกษตรอินทรีย์แบบ
พอเพียง 

15. การส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
16. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ "วันก้าวสู่วิชาชีพครู" ส าหรับนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 
ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
17. โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ วัฒนธรรม วิชาการ และ

วิชาชีพครู 
18. โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพครูนักศึกษา 

คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 
19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู 

“เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา"
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับจาก
กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษามาใช้ในการด าเนินโครงการ หรือการเรียน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการสนับสนุนให้นักศึกษาชั้นปีที่  2 และ

นักศึกษาตัวแทนจากสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งด าเนินการโดยกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือฝึกทักษะการเขียนโครงการโดยใช้
กระบวนการ PDCA ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 และวันเสาร์ที่ 25 
กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมทั้งสิ้นจ านวน 215 
คน และส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรม (PDCA) ซึ่งประกอบด้วยสาระส าคัญ
ได้แก่ หลักการและเหตุผลซึ่งน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของ
โครงการก่อนหน้านี้มาใช้ประกอบการจัดท าโครงการ วัตถุประสงค์  

EDU 1.6-3-1 รายงานผลการ
ด า เ นิ น โ คร งการอบรม เชิ ง
ปฏิบัติการทักษะความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 
2563  
EDU 1.6-1-2 มคอ.3 รายวิชา
การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 
 

คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 49 

 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ลักษณะของกิจกรรม กลุ่มเปูาหมายและวิธีการ
ประเมินความส าเร็จ รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ของ
โครงการไปใช้ประกอบการจัดท าโครงการใหม่ มีการประเมินผลการจัด
กิจกรรมโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมและสรุปภาพของทุกกิจกรรม จากนั้นน า
ผลการด าเนินโครงการเสนอในประชุมคณะกรรมฝุายกิจการนักศึกษาเพ่ือ
น าข้อเสนอแนะมาพัฒนา ปรับปรุงโครงการครั้งต่อไป 

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) มาใช้ในการเรียนของนักศึกษา เมื่อ
นักศึกษาได้รับการมอบหมายให้ท างานกลุ่มในแต่ละรายวิชา 

ขั้น P  นักศึกษาจะต้องมีการวางแผนการด าเนินงาน โดยมีการ
ตั้งเปูาหมายของชิ้นงาน  มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน เพ่ือให้แล้ว
เสร็จตามที่ก าหนด  

ขั้น D  นักศึกษาทุกคนด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนงาน
ที่วางไว้  

ขั้น C  ติดตามผลงานด าเนินงานแต่คนที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้
งานส าเร็จตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ และประเมินผลการด าเนินงานร่วมกัน 

ขั้น  A น าผลการประเมินชิ้นงานจากอาจารย์ผู้ สอนและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงชิ้นงาน มาใช้ในการพัฒนาและวาง
แผนการท างานในครั้งต่อไป  

 
 
 
 
 

 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ด าเนินการและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 6 ด้าน โดยมีผู้รับผิดชอบทั้ง
ในระดับสาขาวิชา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝุายกิจการนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้มอบหมายให้ฝุายกิจการนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ก ากับ ติดตามให้มีการจัดโครงการให้เป็นไปตามแผนการ
จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

EDU 1.6-4-1 รายงานสรุปผล
การด าเนินงานการจัดกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นั ก ศึ ก ษ า  ค ณ ะค รุ ศ า ส ต ร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปีการศึกษา 2562 ที่ก าหนดไว้ โดยให้
มีการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ นอกจากนี้หากผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการและ
ข้อเสนอแนะสามารถด าเนินการเพ่ิมเติมได้ เพ่ือน าข้อคิดเห็นไปปรับปรุง
และพัฒนาการจัดโครงการให้ดีขึ้นต่อไป (EDU 1.6-4-1) 

 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีการประเมินผลตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
          ฝุายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประจ าปี
การศึกษา 2563 โดยรวบรวมข้อมูลจากการรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม/โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปี
การศึกษา 2563  (EDU 1.6-5-1) พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแต่ละโครงการ 
เสนอมาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งจากผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 พบว่า คณะครุศาสตร์ มีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดของแผนคิดเป็น ร้อยละ 100 ดังนี้  
 
ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน บ ร ร ลุ /

ไมบ่รรลุ 
1) มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
6 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์

มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
6 ด้านประกอบด้วย 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

จ านวน 1 โครงการ 
2. ด้านความรู้  จ านวน 3 

โครงการ 

บรรลุ 

EDU 1.6-5-1 รายงานสรุปผล
การด าเนินงานการจัดกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
5. ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ด้านทักษะการจัดการ
ความรู้ 

3. ด้ านทั กษะทางปัญญา 
จ านวน 3 โครงการ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รั บผิ ดชอบ จ านวน  7 
โครงการ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิ งตัว เลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 1 
โครงการ 

6. ด้ านทักษะการจัดการ
ค ว า ม รู้  จ า น ว น  2 
โครงการ 

2) ร้ อ ย ล ะ จ า น ว น
โครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการบรรลุตาม
ตัวชี้ วัดของโครงการ
ตามแผนการ พัฒนา
นักศึกษา  จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการบรรลุตามตัวชี้วัด
ของโครงการตามแผนการ
พัฒนานักศึกษา จ านวน 17 
โครงการ จาก 19 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 89.47 

บรรลุ 

         และเมื่อพิจารณารายโครงการพบว่าโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ใน
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 
19 โครงการ สามารถด าเนินการได้จ านวน 17 โครงการ ซึ่งทุกโครงการมี 
ผลการด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการทุกโครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 100 และมีจ านวน 2 โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วาง
ไว้ได้ คือ โครงการค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ 
และ โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ วัฒนธรรม วิชาการ และวิชาชีพ
ครู เนื่องจากทั้ง 2 โครงการ เป็นโครงการที่ด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จ านวน 8 มหาวิทยาลัย และจาก
สถานการณ์แพร่กระจายของเชื้อไวรัส (COVID-19) ในช่วงปีที่ผ่านมา    
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จึงส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนได้ ทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพ จึง
มีมติให้เลื่อนการด าเนินงานออกไป จนกว่าจะมีประกาศการผ่อนปรน
สถานการณ์การแพร่ระบาด นอกจากนี้บางโครงการยังไม่สามารถ
ด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่ก าหนดได้ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาส่วน
ใหญ่จ าเป็นต้องให้นักศึกษาเข้าร่วมไม่สามารถด าเนินการแบบออนไลน์ได้ 
ดังนั้นคณะกรรมการกิจการนักศึกษาจึงมีมติให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 
พิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสม
กับกลุ่มนักศึกษาและสถานการณ์ต่อไป รวมถึงต้องมีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี ) 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 น าผลการประเมินในข้อ 5 ไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
แผนปฏิบัติงานประจ าปีหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ฝุายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

มีการน าผลการประเมินแผนการจัด โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 มาใช้ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะ     
ครุศาสตร์  ในปีการศึกษา 256 4 (EDU 1.6-6-1) ในการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม (EDU1.6-6-2) 
โดยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการพิจารณารูปแบบ และวิธีการจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  รวมถึงก าหนดระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมให้อยู่ในช่วงไตรมาสที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมนั้น ๆ และ
ไม่จัดกิจกรรมในช่วงเวลาที่ซ้อนทับกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
นักศึกษา นอกจากนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะแก่นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4ปี) เป็นไปตามสมรรถนะที่คุรุสภาก าหนด ดังนั้น
ในปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์จึงมีก าหนดด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูคุณภาพ ส าหรับนักศึกษา ค.บ.4 ปี ชั้นปีที่ 
2  ในประเด็นเรื่อง Visual Thinking ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เพ่ือให้นักศึกษามีทักษะการสังเคราะห์ความคิดรวบยอด
ในเรื่องต่างๆ สามารถน าไปใช้พัฒนาศักยภาพทางการเรียนและการ

EDU 1.6-6-1 แผนการจัด
กิจกรรม/โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะ
ครุศาสตร์  
ปีการศึกษา 2564 
EDU 1.6-6-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการนักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที ่1/2564     
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียนทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 
 
ข้อมูลพื้นฐานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

หลักสูตร 
จ านวนบัณฑิต คะแนนประเมิน

บัณฑิต 
ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ที่ได้รับ 
การประเมิน 

ร้อยละ 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 87 30 34.48 4.35 
สาขาวิชาภาษาไทย 86 42 48.84 4.45 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 78 23 29.49 4.21 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 26 8 30.77 4.36 
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว - - - - 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - - - - 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา - - - - 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 6 5 83.33 4.72 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - - - - 

ผลรวมของคะแนนการประเมินบัณฑิตด้านผลลัพธ์ผู้เรียนทุกหลักสูตร 22.09 
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หมายเหตุ  
 1. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
 2. กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่น ามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 
การค านวณ 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.00 
22.09 

4.42 คะแนน บรรลุ 
5 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

1.7.-1-1 
รายงานผลการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง ปี พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.09 
= 4.42 คะแนน 

5 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีแผนงานด้านการวิจัยหรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยที่ก าหนดทิศทางและ
เปูาหมายการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการจ าเป็นของท้องถิ่นตามจุดเน้นและความ
เชี่ยวชาญของคณะ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการวิจัยที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความจ าเป็นของท้องถิ่น ตามจุดเน้น
และความเชี่ยวชาญของคณะโดยมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย (EDU 
2.1-1-1) ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและสรุปทุนที่ได้รับจากการวิจัยเพ่ือใช้ในการ
วางแผนสนับสนุนบุคลากรให้ด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์บรรลุ
ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนอุดหนุนส าหรับด าเนินการวิจัย
แก่อาจารย์ทุกคนในคณะ ดังนั้นคณะครุศาสตร์จึงได้มีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานวิจัย(EDU2.1-1-2) ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยมีการประกาศการให้ทุนอุดหนุนการท าวิจัย (EDU 2.1-1-3) ที่เป็น
การวิจัยที่ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น หรือ การวิจัยเพ่ือสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยก าหนดกรอบการวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 3 กรอบคือ 
 

EDU 2.1-1-1 ค าสั่ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
คณะครุศาสตร์ 
EDU 2.1-1-2 แผนการ
ด าเนินงานวิจัย  
คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2563 
EDU 2.1-1-3 ประกาศคณะ        
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏล าปาง เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย คณะ
ครุศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
(งบประมาณเงินรายได้) 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. การวิจัยด้านระบบการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับการขับเคลื่อน

องค์ความรู้ วิจัยและนวัตกรรม 
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียน และ 
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส าหรับ

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา พ.ศ. 2563 – 2570 ในแพลตฟอร์มที่ 1 
การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  โดยมีเปูาหมายคือ พัฒนาก าลัง
และสถาบันความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง  และแพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โดยมีเปูาหมายคือ มีองค์
ความรู้อันเกิดจากการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดการกับปัญหาท้าทาย
เร่งด่วนที่ส าคัญของประเทศ คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า 
           โดยส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนในคณะ      
มีผลงานวิจัยเป็นของตนเอง สามารถน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ ในรูปแบบ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1, 2  ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าว 
ส่งผลให้คณะครุศาสตร์ มีการด าเนินงานวิจัยทั้งสิ้น จ านวน 42 เรื่อง 
และมีนักวิจัยที่ได้รับทุนทั้งสิ้น จ านวน 59 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการงานวิจัยที่ครอบคลุมการ
ใช้งานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานวิจัยที่

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามแผนการด าเนินงานวิจัย  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลผลงานด้านการวิจัย การได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอก ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานและผลงานด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นระบบที่อ านวยความสะดวกให้กับ
อาจารย์ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนเกี่ยวกับการวิจัย การ

EDU 2.1-2-1 เว็บไซต์บริหาร
งานวิจัย
www.edulpru.com/rsd/ 
EDU 2.1-2-2 เว็บไซต์
สถาบันวิจัย
http://www.rsc.lpru.ac.th/ 
EDU 2.1-2-3 เว็บไซต์ระบบ

http://www.edulpru.com/rsd/
http://www.rsc.lpru.ac.th/
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คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 57 

 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เผยแพร่ผลงานวิจัย การตีพิมพผลงานวิจัย การแสดง ขอมูลรายชื่อ
วารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 รวมถึงมีระบบ
การสืบค้นงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัย งานสร้างสรรค์ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในวารสารและการประชุมวิชาการต่าง ๆ  

นอกจากระบบสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น คณะครุศาสตร์ยังใช้
ระบบบริหารจัดการงานวิ จั ยแห่ งชาติ  ( NRMS) ของส านั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (DRMS) โดยก าหนดให้นักวิจัยที่
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด าเนินการปูอนข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้รับ
ทุนลงในระบบเพ่ือใช้เป็นระบบการบริหาร ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานวิจัย (EDU2.1-2-2 EDU2.1-2-3 และ EDU2.1-2-4) 

โดยระบบสารสนเทศดังกล่าวตอบสนองต่อการใช้งานของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียดังนี้ 

- ใช้ส าหรับการรับ/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัย ข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ การจัดโครงการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  

- ใช้ส าหรับเป็นฐานข้อมูลการด าเนินงานวิจัยที่ด าเนินการ
มาแล้ว โดยสามารถค้นหาจากชื่อเรื่องวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน  

- ใช้ส าหรับการก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัยและการ
เบิกจ่ายงบประมาณการวิจัย ให้แล้วเสร็จตามก าหนด  

- ใช้ส าหรับการพิจารณาให้ทุนวิจัยตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยนักวิจัยสามารถเป็นหัวหน้าวิจัยได้ ไม่เกิน 2 โครงการ และเป็นผู้ร่วม
วิจัยได้ไม่เกิน 3 โครงการ  

- ใช้ส าหรับเป็นแหล่งให้นักวิจัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่นแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
ประกาศการให้ทุนสนับสนุนวิจัย คู่มือการด าเนินการวิจัย เป็นต้น 

บริหารจัดการงานวิจัย
แห่งชาติ 
EDU 2.1-2-4 เว็บไซต์ระบบ
บริหารงานวิจัยหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
http://lpru.drms.in.th/Ho
meSite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://lpru.drms.in.th/HomeSite
http://lpru.drms.in.th/HomeSite
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58 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 สนับสนุนการด าเนินพันธกิจด้านวิจัยในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

-  จัดหาเครือข่ายความร่วมมือด้านแหล่งทุนภายนอกเพ่ือเป็นทุนในการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ 
-  จัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองาน

สร้างสรรค ์
-  จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ใน

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
-  การสร้างขวัญก าลังใจและการยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ดีเด่น 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะครุศาสตร์มีการด าเนินการพันธกิจด้านการวิจัยในการสร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- มีเครือข่ายความร่วมมือด้านแหล่งทุนภายนอกได้แก่ ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
โดยในปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์ได้รับทุนวิจัยจาก 
สกสว.จ านวน 3 โครงการ มีทุนวิจัยรวมทั้งสิ้นจ านวน 470,000 
บาท และได้รับทุนวิจัยจาก สสส. จ านวน 1 โครงการ ซึ่งเป็น
ทุนวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี มีทุนวิจัยจ านวน 
9,429,701 บาท 

- มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนในการสร้างผลงานของ
อาจารย์ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 441,000 บาท ซึ่งมี
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนทั้งสิ้นจ านวน 42 เรื่อง มีอาจารย์ที่เป็น
นักวิจัย จ านวน 59 คน 

- มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์น าผลงานวิจัยที่ได้รับทุน
วิจัยไปเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบูรณ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม 1, 2 โดยในปี พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์มีผลงาน
วิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการในฐาน TCI กลุ่ม 2 
จ านวน 7 เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฐาน TCI กลุ่ม 1 
จ านวน  8 เรื่อง 

EDU 2.1-3-1 สัญญาทุน 
EDU 2.1-3-2 ประกาศคณะ        
ค รุ ศ า สต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย     
ราชภัฏล าปาง เรื่อง การให้
ทุนอุดหนุนการท าวิจัย คณะ
ค รุ ศ า ส ต ร์  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ . ศ .  2 563 
(งบประมาณเงินรายได้) 
EDU 2.1-3-3 รายงานการ
ประชุมอาจารย์และบุคลากร
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 4 มีนาคม 2564 
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คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 59 

 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
- มีการสร้างขวัญก าลังใจแก่นักวิจัยโดยมอบประกาศนียบัตรผู้มี

ศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในการประชุมอาจารย์
และบุคลากรคณะครุศาสตร์  โดยในการประชุมอาจารย์และ
บุคลากร คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 4 มีนาคม 2564 
มีนักวิจัยที่ได้รับเกียรติบัตรผู้มีศักยภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย จ านวน 8 ท่าน 
 

 
 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 พัฒนาสมรรถนะอาจารย์นักวิจัยให้มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรม หรือผลงานสร้างสรรค์ และพัฒนาบุคลากร และนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการวิจัยหรือมีส่วนร่วม
ในงานวิจัย 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัย โดยการส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการขอ
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ โดยเชิญรองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
มาเปน็วิทยากรให้ความรู้ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุมเอ้ือง
หลวง อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (EDU 2.1-4-1) โดยมี
อาจารย์เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้นจ านวน 35 คน  นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้นักวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนวิจัยงบรายได้ ในปีงบประมาณ 
2564 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย รวมถึงเข้าร่วมเวที
พิจารณา Proposal โดยการวิพากษ์ข้อเสนอโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้งานวิจัยเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และกรอบการวิจัย ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2564 คณะ
ครุศาสตร์มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวภายใต้กรอบการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม จ านวน 
1 โครงการ โดยแบ่งเป็น 1 แผนงาน และ 2 โครงการย่อย ได้รับทุนวิจัย
จ านวน 100,000 บาท  (EDU 2.1-4-2) รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในงานวิจัยกับอาจารย์ในสาขาวิชา ดังนี้ 

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสื่อให้ความรู้ในด้านการดูแลตนเองในสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID – 19 ซึ่งเป็นการบูรณาการกับงานวิจัย

EDU 2.1-4-1 ส าเนาใบลง
ลายมือชื่อเข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการขอจริยธรรมวิจัยใน
มนุษย์  
EDU 2.1-4-2 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการ
สนับสนุนทุนการวิจัย ฯ งบ
รายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เรื่อง ระบบสื่อสารปัญญาประดิษฐ์เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของ
ชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่ง
หัวหน้าโครงการวิจัยคือผศ.สมชาย เมืองมูล 

2. สาขาวิชาภาษาไทย ให้นักศึกษาในรายวิชาพัฒนาการของ
วรรณคดีไทย ได้น ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน โดยพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พัฒนาการวรรณกรรม
ไทย โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน (5 
STEPs) เพ่ือเสริมสร้างทักษะการคิดของนักศึกษา นักศึกษา
สามารถเรียนรู้กระบวนการเก็บข้อมูลการวิจัยทางภาษาไทยโดย
การลงพ้ืนที่ในสถานศึกษาเพ่ือให้เข้าใจบริบทและสภาพจิรง 
และน าองค์ความรู้มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่ออภิปรายผลในล าดับ
ต่อไป 

3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้บูรณาการการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาชุดฝึกอบรมครูปฐมวัยเรื่องการพัฒนาทักษะ EF เพ่ือชีวิต
ที่ส าเร็จของเด็กปฐมวัย โดยให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาสื่อ
และของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัยได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ
ประกอบชุดฝึกอบรมครูปฐมวัย เพ่ือพัฒนา EF ของเด็กปฐมวัย 
รวมทั้งให้ตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการน าสื่อไปใช้
ในกจิกรรมเพ่ือพัฒนา EF ของเด็กปฐมวัย 

4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้บูรณาการงานวิจัยเรื่องผลของการใช้
โครงการในการพัฒนาความสามารถในการพูดเพ่ือน าเสนอ
ข้อมูลของนักศึกษาปริญญาตรี กับรายวิชาไทยศึกษา โดยให้
นักศึกษาสืบค้นและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมจากวัด
พม่าในจังหวัดล าปางและน าเสนอโดยการพูดเป็นภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อที่ผู้สอนก าหนด  

5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มีการบูรณาการงานวิจัย
เรื่องการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านสังคมของนักศึกษาสาขาวิชา
จิตวิทยาและการแนะแนวตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา กับ
รายวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โดย
มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมแนะแนว และไปจัด
กิจกรรมกับชุมชนเพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านสังคม ได้แก่
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
กิจกรรมฟูอนเจิง และฤาษีดัดตน เป็นต้น 
 

เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและนวัตกรรมหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักวิจัยและมหาวิทยาลัยและ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
       คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ฝุายจัดการสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (EDU2.1-5-1) เพ่ือช่วย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรในผลงาน 
นวัตกรรมของงานวิจัย และคณะครุศาสตร์ได้จัดท าประกาศในคู่มือวิจัย 
(EDU2.1-5-2) เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นรวมถึงขั้นตอนในการด าเนินการ 
จดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรในผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ใน
คณะครุศาสตร์ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2563 ไม่มีอาจารย์คณะครุศาสตร์ยื่น
ขอคุ้มครองสิทธิ์ของผลงาน 

EDU 2.1-5-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝุายจัดการสิทธิ์
ข อ ง ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร้างสรรค ์
EDU 2.1-5-2 คู่มือวิจัยคณะ
ครุศาสตร์ 
 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ ด าเนินการได้  5  ข้อ 5  คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ตาม
เกณฑ์แบ่งกลุ่มสาขาวิชาดังนี้ 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
  
ข้อมูลพื้นฐานจ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

รายการข้อมูลพื้นฐาน 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 2563 

(บาท) 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย  
1. งบของคณะ 
2. งบของมหาวิทยาลัย 

 
 437,450 
191,000 

รวมจ านวนเงินสนับสนุนภายใน 628,450 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย  
1. แหล่งทุนในประเทศ เช่น สวทช. สกว. วช. 
2. แหล่งทุนต่างประเทศ 
3. หน่วยงานรัฐ กระทรวง จังหวัด อบต. อบจ. 

 
5,184,850.50 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน 

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 2563 

(บาท) 
4. หน่วยงานภาคเอกชน 
5. แหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ) 

 

รวมจ านวนเงินสนับสนุนภายนอก 5,184,850.50 
รวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 5,813,300.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 62.5 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับลาศึกษาต่อ) - 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด (ไม่นับลาศึกษาต่อ) 62.5 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 2 
จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ - 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

93,012.81 

 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะครุศาสตร์  มีอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด จ านวน 64.5 คน โดยมีอาจารย์ประจ าคณะที่
ปฏิบัติงานจริง จ านวน 62.5 คน และมีอาจารย์ประจ าคณะที่ลาศึกษาต่อจ านวน 2 คน (อ.กิตติกา ลิมปริ
วัฒนา และ อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล)  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งหมด 5,813,300.5  บาท จ าแนกเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในคณะ จ านวนเงิน 628,450 บาท และเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกคณะ 
จ านวนเงิน 5,184,850.5 บาท คิดเป็นจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า เท่ากับ 93,012.81 บาทต่อคน เมื่อแปลงจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์ได้ 5 คะแนน 
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ตารางที่ 2.2-1 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในคณะ 
ในปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 628,450 บาท 

ล าดับ 
ชื่อผู้ท าวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวน 
เงินสนับสนุน

(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

เลขที่
สัญญา 

1 
 

ผศ.ดร.ปณตนนท์             
    เถียรประภากลุ 
อ.อภิรดี  จีนครา้ม 
อ.ดร.ชรัญรักษ์   
    ปัญญามูลวงษา 

กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับครูในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อ
รองรับการศึกษายคุ 4.0 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
001/2563 

2 ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก 
ผศ.ดร.ปราโมทย์  พรหมขันธ์ 
ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว 
นายณัฐพล  แก้วอุดร 
นายธัญเทพ อินทนน 
น.ส.วชรพร  ใจวงค์ก้อน 

การเสริมสร้างความสามารถ
การเรยีนรู้แบบสืบเสาะด้วย
เทคโนโลยีบูรณาการการสร้าง
ภาพในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม จังหวัดล าปาง 

8,925 
(10,500) 

20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
002/2563 

3 อ.ดร.ดวงพร  อุ่นจิตต ์ การศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะการบริหารของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อประสิทธิภาพการสอนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
003/2563 

4 ผศ.เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ 
ผศ.ดร.ปรารถนา   
   โกวิทยางกูร 
ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล 
อ.วิทเอก  สว่างจิตร 

การพัฒนาตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
วิชาชีพครูของนักศึกษา  
ครุศาสตร ์

28,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
004/2563 

5 ผศ.ดารุณี  นิพัทธ์ศานต ์ การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู้
พัฒนาการวรรณกรรมไทยโดย
การประยุกต์ใช้กระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) 
เพื่อเสรมิสร้างทักษะการคดิ
ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

8,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
005/2563 
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ล าดับ 
ชื่อผู้ท าวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวน 
เงินสนับสนุน

(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

เลขที่
สัญญา 

6 อ.เอกนรินทร์  สีฝั้น การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาไทย เรื่อง
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

8,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
006/2563 

7 อ.ดร.สจุิตรา  ปันด ี
น.ส.ออมสิน  สิทธิศร 
อ.ดร.กิตติยา  ปลอดแก้ว 

การพัฒนาการบรหิารจดัการ
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณา
การแบบองค์รวมเขตลุม่น้ าจาง 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

7,600 
(8,000) 

20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
007/2563 

8 ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ 
ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว 
ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก 
นายพงศพัทธ์  โพธิ 
นายตุลา  คุม้ครอง 
น.ส.ปวีณา  เครือจันตะ๊ 

การพัฒนาทักษะการคดิ
ค านวณส าหรับนักศึกษาครู
สาขาวิชาคอมพิวเตอรโ์ดยใช้ผัง
กราฟิก 

8,925 
(10,500) 

20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
008/2563 

9 อ.ดร.พงศ์วัชร  ฟองกันทา 
ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก 
ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธ์ิ 
อ.สุวรรณี  เครือพ่ึง 

การพัฒนาครูมืออาชีพด้าน
ทักษะวิจัยของครู กศน. อ าเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

10,500 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
009/2563 

10 อ.อรทัย เลาอลงกรณ ์
อ.ดร.สุธิษณา  โตธนายานนท์ 

การพัฒนาชุดฝึกอบรมครู
ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง
เพื่อชีวิตที่ส าเร็จของเด็ก
ปฐมวัย 

14,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
010/2563 

11 อ.ดร.พิชชา  ถนอมเสียง 
อ.ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศลิป ์
อ.วิมพ์วิภา  บุญกลิ่น 
ผศ.อนงค์รัตน์  รินแสงปิน 

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม
ทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการ
ปรับตัวทางสังคมของวัย
กลางคนในการเตรียมตัวสู่วัย
ชรายุค 4.0 

10,500 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
011/2563 

12 ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศลิป ์
ผศ.ปรติต์  สายส ี
ผศ.สมชาย  เมืองมูล 
อ.ดร.พิชชา  ถนอมเสียง 

การพัฒนาหลักสูตรโค้ชช่ิง  
โค้ดดิ้ง ส าหรับข้าราชการครู 
โครงการผลติครเูพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น จังหวัดล าปาง 

15,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
012/2563 
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66 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ล าดับ 
ชื่อผู้ท าวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวน 
เงินสนับสนุน

(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

เลขที่
สัญญา 

13 อ.ณัฐชยา  ปันทกา อิทธิพลของภาษาไทยถ่ินเหนือ
ที่มีผลต่อการออกเสียง
ภาษาไทยมาตรฐานของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏล าปาง 

8,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
013/2563 

14 อ.วาทิต ธรรมเช้ือ การต่อรองเชิงอ านาจใน
ความสัมพันธ์ชายหญิง : 
การศึกษาเรื่องพระอภัยมณ ี

8,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
014/2563 

15 ผศ.เบญจมาศ พุทธิมา  
อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร 
อ.วิศาธร  ทนุกิจ 

การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติการวจิัยในช้ันเรียนโดย
ใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบ
บูรณาการส าหรับครูปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 

21,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
015/2563 

16 อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ 
อ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง 
ผศ.ดร.ปณตนนท์  
   เถียรประภากุล 

การศึกษาผลการพัฒนาครูใน
การท าวิจัยช้ันเรียน  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใช้
ระบบ Coaching and 
Mentoring ร่วมกับระบบ PLC 
Online 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
016/2563 

17 ผศ.สมชาย เมืองมลู 
ผศ.ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศลิป ์

การพัฒนาแอปพลิเคชันจ าลอง
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดล าปาง 
ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริง
เสมือน  เพื่อส่งเสรมิพัฒนาการ
ด้านสังคม ส าหรับเด็กปฐมวยั 

8,750 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
017/2563 

18 อ.สุวรรณี  เครือพ่ึง 
อ.ดร.พงศ์วัชร  ฟองกันทา 

การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา
การอ่านออกเสียงภาษาไทย
ของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏล าปาง 

8,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
018/2563 

19 อ.ธิดารัตน์  ผมงาม ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา : 
บทบาทและการด ารงอยู่ใน
กลุ่มชนชาวกะเหรีย่ง บ้านพระ
บาทห้วยต้ม  

8,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
019/2563 
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ล าดับ 
ชื่อผู้ท าวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวน 
เงินสนับสนุน

(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

เลขที่
สัญญา 

ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 

20 อ.ภัทราภรณ์  ค าลือสาย 
ผศ.เบญจมาศ  พุทธิมา 

การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร์ของนักเรยีนกลุ่ม
ชาติพันธ์ุไทลื้อ โดยใช้สื่อสภาพ
จริง ในโรงเรียนเครือข่ายของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

8,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
020/2563 

21 อ.ปรมินทร์ วงษ์ค าสิงห ์
อ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง 

การพัฒนากระบวนการ
ฝึกอบรมครูด้วยชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
เสรมิสร้างสมรรถนะครูดา้น
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา ใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 2 

8,750 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
021/2563 

22 อ.ดร.เกศนยี์  อิ่นอ้าย การพัฒนาสมรรถนะการสร้าง
เครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนขั้นสูงของครูโดยใช้เทคนิค
ร่วมแรงรวมพลัง 

10,500 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
022/2563 

23 อ.ดร.สุธดิา  พลช าน ิ
อ.ดร.เกศนยี์  อิ่นอ้าย 
อ.สุธาสินี  ยันตรวัฒนา 
อ.มนตา  รัตนจันทร ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว
เพื่อส่งเสริมคณุภาพชีวิตของ
นักเรียนส าหรับครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนในกอง
ก ากับ 33 จังหวัดเชียงใหม ่

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
023/2563 

24 อ.เกษตร  วงศ์อุปราช 
ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดีย่ววิไล 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมความ
ฉลาดรู้ทางการใช้สื่อส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 – 3  

15,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
024/2563 

25 อ.ธนาพันธุ์  ณ เชียงใหม่ 
อ.พงศ์ทวี  ทัศวา 
อ.พรชนนี ภูมิไชยา 

การพัฒนารูปแบบการสอน
อ่าน MIA เพือ่พัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษของ

28,000 
 

20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
025/2563 
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68 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ล าดับ 
ชื่อผู้ท าวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวน 
เงินสนับสนุน

(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

เลขที่
สัญญา 

อ.กิตติมา  สิงหส์นธิ ์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาใน
จังหวัดล าปาง 

26 อ.ดร.สายชล  เพียรผดุงพร การพัฒนาทักษะวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ของ
ข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้
ภาษาอังกฤษบนพื้นฐานทฤษฎี
พฤติกรรมศาสตร์ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
026/2563 

27 อ.ณฤติยา เพ็งศร ี การพัฒนาความสามารถด้าน
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารของนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
มหาวิทยาลยั   ราชภัฏล าปาง 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
027/2563 

28 ผศ.บุษราคมั  อินทสุก การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์การ
อ่านในการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครู สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ช้ันปีท่ี 4 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
028/2563 

29 ผศ.ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธ์ิ 
อ.ดร.พงศ์วัชร  ฟองกันทา 

การส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวก
ส าหรับวยักลางคนเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่วัยชรายุค 4.0 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
029/2563 

30 อ.ดร.ณัฎฐ์  รัตนศริณิิชกุล การพัฒนายุทธศาสตร์การ
บริหารงานแบบทะยานสู่
เปูาหมายเพื่อเสริมสร้างองค์กร
แห่งนวัตกรรมการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 2 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
030/2563 

31 อ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง 
อ.ดร.กิตติยา  ปลอดแก้ว 
อ.ปรมินทร์  วงษ์ค าสิงห ์

การออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการจดัการเรียนการ
สอน วิชาวิทยาการค านวณ 

8,750 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
031/2563 
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ล าดับ 
ชื่อผู้ท าวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวน 
เงินสนับสนุน

(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

เลขที่
สัญญา 

โดยใช้โปรแกรมอันปลั๊ก 
ส าหรับนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาช่วงช้ันท่ี 1 
จังหวัดล าปาง 

32 อ.สมบัติ  ค ามลูแก้ว การใช้แนวคิดการสร้างความรู้
ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคการ
อ่านแบบกว้างเพื่อเพ่ิมพูน
ความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปี
ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภฏั
ล าปาง อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
032/2563 

33 อ.รติรส  ก้อนเงิน 
อ.มนตา  รัตนจันทร ์

การพัฒนาชุดกิจกรรม 
STREAMM เพื่อส่งเสรมิทักษะ
ก ากับตนเองของเด็กปฐมวัย 

14,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
033/2563 

34 อ.ดร.ปรญิญภาษ  สีทอง 
อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา 

การพัฒนาหลักสูตรการเตรียม
ความพร้อมด้านสุขภาพกาย
ส าหรับวยักลางคนเพื่อเข้าสู่วัย
ชรายุค 4.0 

16,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
034/2563 

35 อ.นภาลัย  ศรีวิชัย การใช้ชุดกิจกรรม Word 
Families เพื่อพัฒนาการอ่าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ
เด็กประถม 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
035/2563 

36 ผศ.ดร.ฤๅชุตา  เนตรจัด การศึกษาแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง 
เขต 1 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
036/2563 

37 อ.ดร.ปณิสรา  จันทร์ปาละ 
อ.สุภาภรณ์  มาชัยวงศ์ 
อ.วิมพ์วิภา  บุญกลิ่น 
อ.ดร.ชรัญรักษ์   
   ปัญญามูลวงษา 

การพัฒนารูปแบบเสรมิ
สมรรถนะครูโดยอิงแนวคิด  
การเรยีนรู้แบบน าตนเองเพื่อ
เสรมิสร้างความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก ส าหรับครู

16,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
037/2563 
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ล าดับ 
ชื่อผู้ท าวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวน 
เงินสนับสนุน

(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

เลขที่
สัญญา 

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง
เขต 1 

38 อ.อภิรดี  จีนครา้ม 
ผศ.ดร.ปณตนนท์   
   เถียรประภากุล 

การใช้กิจกรรมคา่ย
ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสรมิ
แรงจูงใจในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา 

7,000 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
038/2563 

39 อ.ดร.กิตติยา  ปลอดแก้ว 
อ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง 
อ.ดร.สจุิตรา  ปันด ี

การพัฒนารูปแบบการเรยีน
การสอนโดยบูรณาการ
เครื่องมือทางปัญญารายวิชา
วิทยาการค านวณเพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสจังหวัด
ล าปาง 

8,750 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
039/2563 

40 อ.วิมพ์วิภา บุญกลิ่น 
อ.พิชชา ถนอมเสียง 
อ.ดร.ปณิสรา  จันทร์ปาละ 
อ.ดร.อดลุย์  ปัญญา 

การพัฒนาโปรแกรมการ
ปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของเยาวชน  

10,500 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
040/2563 

41 อ.จิรพันธ์  เครือสาร การพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
สังคมของนักศึกษาสาขา
จิตวิทยาและการแนะแนวด้วย
กิจกรรมตามแนวคดิ จิตต
ปัญญาศึกษา 

8,950 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
041/2563 

42 อ.ดร.ชรัญรักษ์   
   ปัญญามูลวงษา 
อ.ดร.ปณิสรา  จันทร์ปาละ 
ผศ.ดร.ปณตนนท์   
    เถียรประภากลุ 
 

การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมกริทของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

12,050 20 พ.ย. 2562 – 
30 ก.ย. 2563  

คร.
042/2563 

43 อ.นริศรา ภาษติวิไลธรรม 
ผศ.สมชาย  เมืองมูล (20) 
อ.วิธธวัช ปินทะสาย 

โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น 3 ภาษา 
ส าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อ

140,000 
(700,000) 

18 มี.ค. 2563 – 
30 ก.ย. 2563 

งปม.003 
(1)/2563 
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ล าดับ 
ชื่อผู้ท าวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

จ านวน 
เงินสนับสนุน

(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

เลขที่
สัญญา 

อ.สิริรตัน์  วาวแวว 
อ.สิริญญา  สุขสวัสดิ ์
อ.ชิดชนก  วงศ์เครือ 

แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยวตาม
เส้นทางรถม้า (สายวัฒนธรรม) 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

44 อ.อารยา อริยา 
ผศ.อนุรักษ์  อาทิตย์กวิน 
อ.บัณฑิต บุษบา 
ผศ.สนธญิา สุวรรณราช 
อ.กรรณิการ์  สายเทพ 
ผศ.พอใจ สิงหเนตร 
ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว 
(5) 
ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก 
(5) 

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
ชุมชนและสื่อดจิิทัลสมัยใหม่
เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสรมิสร้าง
พลังท้องถิ่นและชุมชน
ท่องเที่ยว บ้านทุ่งม่านเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

51,000 
(510,000) 

10 มี.ค.2563 – 
30 ก.ย. 2563 

งปม.
004(2)/25

63 

 รวมทั้งสิ้น  628,450   
 
ตารางที่ 2.2-2 โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาด าเนินงานและเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายนอกคณะ ใน
ปีงบประมาณ 2563 จ านวนเงิน 5,184,850.50 บาท 

ล าดับ 
ชื่อผู้ท าวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

หน่วยงานที่ให้ 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

จ านวน 
เงินสนับสนุน

(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

เลขที่สัญญา 

1 ผศ.ดร.ปรารถนา            
โกวิทยางกูร 

การพัฒนากระบวนการ
ผลิตครูคณุภาพสมรรถนะ
ตามแนวทางการบูรณา
การแนวคิดจติตปัญญา
ศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและ
การวิจัยเป็นฐาน ของ
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง 

สกสว. 100,000 15 พ.ย. 
2562– 15 
ต.ค. 2562 

CCR-62-03 

2 ผศ.ดร.จุตมิา เมทนีธร การวิจัยและพัฒนา
กระบวนการหนุนเสริม
ทางวิชาการเพื่อสนับสนุน
การผลิตครูคุณภาพฐาน

สกสว. 20,000 15 พ.ย. 
2562– 15 
ส.ค. 2563 

CCR-62-RT3 
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ล าดับ 
ชื่อผู้ท าวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์  

ชื่องานวิจัย/ 
งานสร้างสรรค์ 

หน่วยงานที่ให้ 
การสนับสนุน 

เงินวิจัย 

จ านวน 
เงินสนับสนุน

(บาท) 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

เลขที่สัญญา 

สมรรถนะของกลุ่ม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั โดย
ใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ 

3 อ.วิทเอก  สว่างจิตร สัญญารับทุนประสานงาน 
“ส านักงานประสานงาน
ความร่วมมือ มรภ.- 
สกสว.สู่ความเป็นเลศิเพื่อ
พัฒนาสังคมชุมชน
ท้องถิ่น”  

สกสว. 350,000 2 ม.ค.2563 –  
1 ก.ย. 2563 

ONG634000
2 

4 ผศ.จรรีัตน์  สุวรรณ ์ โครงการส่งเสริมการเล่น
และกิจกรรมทางกาย เพื่อ
ความรอบรูด้้านสุขภาพ 
(Health Literacy) โดย
ชุมชนท้องถิ่น 

สสส. 4,714,850.5 
(9,429,701) 

1 ก.ย. 62 –      
31 ส.ค. 64  

62-00-1543 

 รวมทั้งสิ้น   5,184,850.5   

 
การค านวณ  

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

5,813,300.50 
= 93,012.81 บาท/คน 

62.5 
 

2. แปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
93,012.81 

x 5 =  5 คะแนน 
25,000 
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การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย 

การด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

50,000 บาท/คน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

93,012.81 บาท/คน 
5 คะแนน บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
EDU 2.2-1 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.001/2563 
EDU 2.2-2 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.002/2563 
EDU 2.2-3 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.003/2563 
EDU 2.2-4 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.004/2563 
EDU 2.2-5 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.005/2563 
EDU 2.2-6 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.006/2563 
EDU 2.2-7 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.007/2563 
EDU 2.2-8 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.008/2563 
EDU 2.2-9 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.009/2563 
EDU 2.2-10 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.010/2563 
EDU 2.2-11 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.011/2563 
EDU 2.2-12 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.012/2563 
EDU 2.2-13 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.013/2563 
EDU 2.2-14 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.014/2563 
EDU 2.2-15 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.015/2563 
EDU 2.2-16 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.016/2563 
EDU 2.2-17 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.017/2563 
EDU 2.2-18 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.018/2563 
EDU 2.2-19 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.019/2563 
EDU 2.2-20 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.020/2563 
EDU 2.2-21 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.021/2563 
EDU 2.2-22 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.022/2563 
EDU 2.2-23 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.023/2563 
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หมายเลข รายการหลักฐาน 
EDU 2.2-24 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.024/2563 
EDU 2.2-25 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.025/2563 
EDU 2.2-26 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.026/2563 
EDU 2.2-27 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.027/2563 
EDU 2.2-28 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.028/2563 
EDU 2.2-29 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.029/2563 
EDU 2.2-30 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.030/2563 
EDU 2.2-31 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.031/2563 
EDU 2.2-32 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.032/2563 
EDU 2.2-33 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.033/2563 
EDU 2.2-34 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.034/2563 
EDU 2.2-35 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.035/2563 
EDU 2.2-36 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.036/2563 
EDU 2.2-37 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.037/2563 
EDU 2.2-38 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.038/2563 
EDU 2.2-39 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.039/2563 
EDU 2.2-40 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.040/2563 
EDU 2.2-41 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.041/2563 
EDU 2.2-42 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ คร.042/2563 
EDU 2.2-43 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ งปม.003 (1)/2563 
EDU 2.2-44 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ งปม.004(2)/2563 
EDU 2.2-45 สัญญาทุนวิจัยเลขที่ CCR-62-03 
EDU 2.2-46 สัญญาทุนวิจัยเลขที่  CCR-62-RT3 
EDU 2.2-47 สัญญาทุนวิจัยเลขที่  ONG6340002 
EDU 2.2-48 สัญญาทุนวิจัยเลขที่  62-00-1543 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีปฏิทิน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ 
นักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้

เป็น คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 

ข้อมูลพื้นฐานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถ่วงน้ าหนัก 

0.20 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 

3 0.6 

0.40 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 

1 0.4 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - - 

0.60 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์     
ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

14 8.4 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถ่วงน้ าหนัก 

0.80 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

9 7.2 

1.00 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการพ.ศ.2562 

- - 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - - 
- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - 

- รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- - 

- ต าราหรือหนังสือท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ 
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

2 2 

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- - 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- - 

0.20 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- - 

0.40 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - 
0.60 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - - 

0.80 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- - 

1.00 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

- - 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 64.5  
จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 29  

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท้ังหมด -  
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 18.6  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า -  
ผลรวมถ่วงน าหนักของผลงานท้ังหมดของอาจารย์ประจ า 18.6  
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

ผลรวม 
ถ่วงน้ าหนัก 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 28.84  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า -  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท้ังหมดของอาจารย์ประจ า 28.84  
คะแนนที่ได้ 5  

 
การค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ตามสูตร 

18.6 
x 100 = ร้อยละ 28.84 

64.5 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
28.84 

x 5 = 5 คะแนน 
20 

 
ผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าคณะที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อทั้งหมด 
จ านวน 64.5 คน มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  ในปี พ.ศ.2563 จ านวน 
29 ผลงาน มีผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมดเท่ากับ 18.6 คิดเป็นร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทั้งหมดเท่ากับ 28.84 รายละเอียดดังนี้  

 จ าแนกเป็นผลงานทางวิชาการทั้งหมด จ านวน 29 ผลงาน มีผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 18.6 รายละเอียดดังนี้ 

  ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน 3 ผลงาน  
  ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน 1 ผลงาน  
  ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน 14 ผลงาน  
  ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน 9 ผลงาน  
  ผลงานทางวิชาการท่ีมีค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน 2 ผลงาน  

 จ าแนกเป็นผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด จ านวน - ผลงาน มีผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักของผลงาน
สร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าเท่ากับ - รายละเอียดดังนี้ 
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  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.20 จ านวน  - ผลงาน  
  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.40 จ านวน  - ผลงาน  
  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีค่าน้ าหนัก 0.60 จ านวน  - ผลงาน  
  ผลงานสร้างสรรค์ที่มีค่าน้ าหนัก 0.80 จ านวน  - ผลงาน  
  ผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีค่าน้ าหนัก 1.00 จ านวน  - ผลงาน 

 
รายละเอียดผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมด จ านวน 29  ผลงาน ดังนี้ 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง (ค่าน้ าหนัก 
0.20) จ านวน 3 ผลงาน 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูล 
ที่ตีพิมพ์/หน่วยงาน 

ที่รับรอง 
1 อ.วิไลวรรณ  เขม้ขัน พัฒนาการของค าอุทานจากอดีตถงึ

ปัจจุบัน 
15 – 16 ธ.ค. 

2563 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “ราชภัฏกรุง
เก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
136-141 

2 อ.ดร.เยาวทิวา  นามคุณ 
ผศ.ดร.ปณตนนท์  เถียร
ประภากลุ 
ผศ.ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง 

การศึกษาผลการพัฒนาครูในการท า
วิจัยช้ันเรียน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยใช้ระบบ Coaching 
and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC 
Online 

17 – 18 
ส.ค. 2563 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม  
169-176 
 

3 ผศ.สมชาย เมืองมลู 
ผศ.เบญจมาศ  พุทธิมา 
ผศ.กนกพร เอกกะสินสกลุ 

การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย
นันทนาการแบบมสี่วนร่วมเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ เทศบาล
ต าบลน้ าโจ้ ต าบลน้ าโจ อ าเภอแม่
ทะ จังหวัดล าปาง 

17 – 18 
ส.ค. 2563 

การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
ครั้งท่ี 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม  
270 – 276  
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- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง (ค่า
น้ าหนัก 0.40) จ านวน 1 ผลงาน 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

1 อ.ดร.พงศ์วัชร  ฟองกันทา Learning strategies in a 
university Statistics course : 
Relationship to learning 
outcome and student 
characteristics 

August 17th 
– 18th ,2020 

Conference 
Proceedings on The 
6thNational&Internati
onal Rajabhat 
University Research 
Studies and 
Academic Articles 
50 – 55 

 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
จ านวน 14 ผลงาน 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

1 ผศ.มะยุรีย์  พิทยาเสนีย ์
สุภาณี  เส็งศร ี
ผศ.ดร.เกษทิพย์  ศิริชัยศลิป ์

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
เทคโนโลยีดิจิทลัของนักศึกษาครู 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ม.ค.-มิ.ย. 
2563 

วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 1 64 - 73 

2 อ.ดร.พงศ์วัชร  ฟองกันทา ระดับการรับรู้คุณค่าของตนเอง : 
ผลกระทบต่อผลการเรยีนรู้ของ
นักศึกษาครูฝึกสอน 

พ.ย.-ธ.ค. 
2563 

วารสารรัชต์ภาคย ์
ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 37  
178-187 

3 น.ส.ธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์ 
นายวัชระ วงศ์ปัญโญ 
นายบุญวัฒน์  วิจารณ์พล 
อ.ดร.เกศนยี์  อิ่นอ้าย 

การศึกษาศักยภาพชีวมวลส าหรับ
ผลิตกระแสไฟฟูา อ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง 

ก.ค.-ธ.ค.
2563 

วารสารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สทวท.) 
ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2   
1-11 

4 อ.ดร.วิไลวรรณ  เข้มขัน ผลการใช้หนังสือนิทานที่ส่งเสริม
ทักษะชีวิตเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าปางเขต 1 
 

ก.ย. – ธ.ค. 
2563 

ศึกษาศาสตร์สาร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 
93 – 105  
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80 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
จ านวน 14 ผลงาน 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

5 อ.ดร.วิไลวรรณ เขม้ขัน  
ผศ.ดร.ขนิฐา  ใจมะโน 

การวิเคราะห์การเปลีย่นแปลง
ค าศัพท์โบราณจากพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑติยสถาน ปี พ.ศ. 2493 – 
ปี พ.ศ. 2554 

ม.ค. – มิ.ย. 
2563 

วารสารวิชาการ มจร 
บุรีรัมย์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1  

6 อ.ดร.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา 
ดร.รังสรรค์ โฉมยา 

การพัฒนาองค์ประกอบของอารมณ์
ที่เกี่ยวเนื่องทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการบรโิภคของนักศึกษา 

พ.ค.-ส.ค.
2563 

วารสารวิจัย มข.สาขา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ฉบับ
บัณฑิตศึกษา) ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 2 48-62 

7 อ.วิทเอก  สว่างจิตร การจัดการเรยีนรู้เชิงรุกสู่ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการน าแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษาระบบพ่ีเลี้ยง และ
การเรยีนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

ม.ค. – มิ.ย. 
2563 

วารสารวิจัยทางการ
ศึกษาปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 
45 - 56 

8 ขนิษฐา ติ๊บแสน  
ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศลิป ์

การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมทักษะ
การเขียนเ ชิงสร้ างสรรค์ โดยใ ช้
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

ก.ค.- ธ.ค. 
2563 

วารสารรัตนปญัญา  
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 
16-24         

9 รัตติกาล ส าเนียง             
ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศลิป ์

การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการอ่าน
สะกดค าที่ มีสระประสม โดยใช้
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของ  
เ ด วี ส์  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  

ก.ค.- ธ.ค. 
2563 

วารสารรัตนปญัญา   
ปีท่ี 5 5 ฉบับท่ี 2      
25-31   

10 กชกร จินะโสต              
ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศลิป ์

การพัฒนาหลักสูตรการพึ่งตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พ อ เ พี ย ง ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  

ก.ค.- ธ.ค. 
2563 

วารสารรัตนปญัญา 
ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2            
103-113   

11 หทัยทิพย์ รินศรี  
ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศลิป ์

การพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อ
พัฒนาทักษะในการจัดท าบัญ ชี
ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี3  
 

ก.ค.- ธ.ค. 
2563 

วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ปีท่ี 9 
ฉบับ ที่ 1 
101-111   
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คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 81 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (ค่าน้ าหนัก 0.60) 
จ านวน 14 ผลงาน 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

12 อัจฉรา ใจสุตะ๊  
ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศลิป ์

ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถการอ่านภาษาไทย
ตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น
ฐานส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1  

ก.ค.- ธ.ค. 
2563 

วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี 1  
112-123   

13 พจมาน จงไกรจักร          
ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศลิป ์
 

ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ส่ ง เ ส ริ ม
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ขยะอย่างสร้างสรรค์โดยใช้การคิด
เชิงออกแบบ  

ม.ค. – เม.ย. 
2563 

วารสารวิทยาลยัสงฆ์
นครล าปาง ปีท่ี 9  
ฉบับท่ี 2  
152-166 

14 พระมหาภานุวัฒน์ ลุใจค า            
ผศ.ดร.ปรญิญภาษ สีทอง.. 

การพัฒนาหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมเพื่อเป็นพระธรรมทูตส าหรับ
สามเณร  

ม.ค. – เม.ย. 
2563 

วารสารวิทยาลยัสงฆ์
นครล าปาง ปีท่ี 9  
ฉบับท่ี 2 
19-20 

 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 
0.80) จ านวน 9 ผลงาน 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

1 ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร การส่งเสริมความสามารถของ
ครูผูส้อนในการพัฒนาทักษะการคดิ
วิเคราะห์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในอ าเภอเมืองล าปาง 

พ.ค.-ส.ค.
2563 

วารสารการพัฒนาชุมชน
และคณุภาพชีวิต ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 2 
314-326 

2 ผศ.สมชาย  เมืองมูล ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนการสอนโรงเรยีน
กีฬาจังหวัดล าปาง 

ม.ค.-เม.ย.
2563 

วารสารวิชาการครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรมพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 
ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 หน้า 
29-36 

3 ผศ.สมชาย  เมืองมูล 
จารุวรรณ  สายค าฟ ู

การพัฒนาหนังสือเล่มเล็กโดยใช้
ความเป็นจริงเสริมเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน ส าหรับนักเรยีนช้ัน

ม.ค.-มี.ค. 
2563 

วารสารวิชาการศรีปทมุ 
ชลบุรี  
ปีท่ี 16 ฉบับท่ี 3 
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82 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 
0.80) จ านวน 9 ผลงาน 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ปี 
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดโรงเรยีน
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 1 

หน้า 71-77 

4 อ.วิศาธร  ทนุกิจ 
ผศ.เบญจมาศ  พุทธิมา 

การใช้กระบวนการนเิทศด้วยการบูร
ณาการแนวคดิจิตตปัญญาศึกษา 
การโค้ช ระบบพีเ่ลี้ยง และการวิจยั
เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการจดัการ
เรียนรู้ของนักศึกษาฝึกปฏิบัติการ
สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

พ.ค.-ส.ค.
2563 

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปี
ที่ 12 ฉบับท่ี 2  
213-223 

5 ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก การจัดการเรยีนเชิงรุกในวิชาการ
ออกแบบและพัฒนามัลติมเีดีย เพือ่
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผลิตสื่อของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง จังหวดั
ล าปาง 

ก.ย.-ธ.ค. 
2563 

วารสารการพัฒนาชุมชน
และคณุภาพชีวิต ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 
553-565 

6 ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล 
ผศ.ดร.จุตมิา  เมทนีธร  
ผศ.อารี สาริปา 
ผศ.ดร.ศศิวรรณ พชรพรรณพงษ์ 
อ.หฤทัย อนุสสรราชกิจ 
อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม 
ผศ.ดร.นงลักษณ์  ใจฉลาด 
อ.วิทเอก สว่างจิตร 

การวิจัยและพัฒนาแนวทางการ
หนุนเสรมิทางวิชาการเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลติและพัฒนาครูโดย
บูรณาการแนวคิดจติตปญัญาศึกษา 
ระบบพ่ีเลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 

ก.ย.-ธ.ค. 
2563 

วารสารการพัฒนาชุมชน
และคณุภาพชีวิต ปีท่ี 8 
ฉบับท่ี 3 566-580 

7 ผศ.ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธ์ิ 

ผศ.เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ 

การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสรมิพลงั
สุขภาพจิตส าหรับผูสู้งอายุ โดยใช้
ครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน 

ต.ค. – ธ.ค. 
2563 

วารสารสุขภาพจิตแห่ง
ประเทศไทย ปีท่ี 28 
ฉบับท่ี 4  
327-336 

8 พรชนก ทองลาด 
ศิรญา จนาศักดิ ์
ศราวุธ เชิงสะอาด  
ทิพรัตน์ ติฆะปญัญา 
ปิยะรัตน์ ทองธาน ี

แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
การพัฒนาผลิตภณัฑผ์้าชนเผา่เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดล าปาง 

ม.ค.- ก.พ. 
2563 

วารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ ปีท่ี 12 
ฉบับท่ี 1 หน้า 59 - 76 
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คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 83 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (ค่าน้ าหนัก 
0.80) จ านวน 9 ผลงาน 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

สุวรรณี เครือพึ่ง 
ชมัยพร  กาญจนพันธุ ์

9 นางกชพรรณ เขมเกื้อกูล  
ผศ.ดร.ปรญิญภาษ สีทอง 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ม.ค. – มิ.ย. 
2563 

วารสารวิชาการ
เครือข่ายบณัฑิตศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
ภาคเหนือ ปีท่ี 10 ฉบับ
ที่ 1  หน้า 109-122 

 
 

- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (ค่าน้ าหนกั 1.00) จ านวน  2 ผลงาน 

ล าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน 
ชื่อผลงานวิชาการ/ 

งานสร้างสรรค ์

วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ 

ฐานข้อมูลที่ตีพิมพ์/
หน่วยงานที่รับรอง 

1 รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว 
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 

6 ส.ค. 2563 
ค าสั่ งมหาวิทยาลั ยที่ 
1839/2563  

2 ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง 
การออกแบบระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางการศึกษา 

6 ส.ค. 2563 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยที่  
1840/2563 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลกาบขรด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 
ร้อยละ 28.84 X 5 

5 คะแนน บรรลุ 
20 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

EDU 2.3-1-1 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา หน้า 136 – 141  

EDU 2.3-1-2 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภกัดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม หน้า 169 – 176  
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หมายเลข รายการหลักฐาน 

EDU 2.3-1-3 
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภกัดิ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม หน้า 270 – 276  

EDU 2.3-1-4 
Conference Proceedings on The 6th National&International Rajabhat University 
Research Studies and Academic Articles page 50 – 55  

EDU 2.3-1-5 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 หน้า 64 – 73  

EDU 2.3-1-6 วารสารรัชต์ภาคย์ปีที่ 14 ฉบับท่ี 37 หน้า 178 – 187  

EDU 2.3-1-7 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สทวท.) ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 2 หน้า 1-11 

EDU 2.3-1-8 ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับท่ี 3 หน้า 93 – 105 

EDU 2.3-1-9 วารสารวิชาการ มจร บุรีรมัย์ ปีที่ 5 ฉบับท่ี 1 หน้า 163 – 176  

EDU 2.3-1-10 วารสารวิจัย มข.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับบัณฑติศกึษา) ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 หน้า 48-62 

EDU 2.3-1-11 วารสารวิจัยทางการศึกษาปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1  หน้า 45 – 56  

EDU 2.3-1-12 วารสารรัตนปญัญา ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 หน้า 16 – 24          

EDU 2.3-1-13 วารสารรัตนปญัญา  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 หน้า 25 – 31    

EDU 2.3-1-14 วารสารรัตนปญัญา  ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 หน้า 103 – 113   

EDU 2.3-1-15 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีท่ี 9 ฉบับ ที่ 1 หน้า 101 – 111     

EDU 2.3-1-16 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 1 หน้า 112 – 123     

EDU 2.3-1-17 วารสารวิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง ปีท่ี 9  ฉบับท่ี 2 หน้า 152 – 166  

EDU 2.3-1-18 วารสารวิทยาลยัสงฆ์นครล าปาง ปีท่ี 9 ฉบับท่ี 2 หน้า 19 – 20  

EDU 2.3-1-19 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 หน้า 314 – 326  

EDU 2.3-1-20 วารสารวิชาการครศุาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1 หน้า 29 – 36  

EDU 2.3-1-21 วารสารวิชาการศรีปทมุ ชลบุรี  ปีที่ 16 ฉบับท่ี 3 หน้า 71 – 77  

EDU 2.3-1-22 วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 2 หน้า 213 – 223  

EDU 2.3-1-23 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 หน้า 553 – 565  

EDU 2.3-1-24 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 3 หน้า 566 – 580  

EDU 2.3-1-25 วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีท่ี 28 ฉบับท่ี 4 หน้า 327 – 336  

EDU 2.3-1-26 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีท่ี 12 ฉบับท่ี 1 หน้า 59 – 76 

EDU 2.3-1-27 วารสารวิชาการเครือข่ายบณัฑิตศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนอื ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 หน้า  
109 – 122  

EDU 2.3-1-28 ส าเนาค าสั่งที่ 1839/2563 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 

EDU 2.3-1-29 ส าเนาค าสั่งที่ 1840/2563  วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.4  งานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 
  การแปลงค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ
เป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
 โดยค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัยท่ีสร้างผลกระทบต่อสังคม 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม (ปีการศึกษา) 4 
จ านวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ (ปีงบประมาณ) 48 
ร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมด 8.33 
 
ตารางท่ี 2.4-1 โครงการวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคม จ านวน 4  ผลงาน 

ล าดับ ชื่อผู้ท าวิจัย 
ผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคม 

หน่วยงาน 
ที่น าไปใช้ 

ผลกระทบที่ได้ 
ระยะเวลา 

ในการ
ด าเนินการ 

1 ผศ.สมชาย  เมืองมูล การพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยีผสานจริ ง
เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ ยววั ดปงสนุก 
จังหวัดล าปาง 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ล าปาง เขต 2 

น าแอปพลิเคชั่น 
วัดปงสนุกและ
หนังสือคู่มือการใช้
งานไปเผยแพร่ใน
รูปแบบออนไลน์ 
เพ่ือให้โรงเรียนใน
สังกัดน าไปใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ 

 

2 ผศ.สมชาย เมืองมูล ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สื่ อ
มัลติมีเดียนันทนาการ
แบบมี ส่ วนร่ วม เ พ่ื อ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลฮ่องห้า 

ใช้เป็นข้อมูล
ความรู้
ประกอบการ
น าเสนอผลงาน
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ล าดับ ชื่อผู้ท าวิจัย 
ผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคม 

หน่วยงาน 
ที่น าไปใช้ 

ผลกระทบที่ได้ 
ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินการ 
เทศบาลต าบลน้ าโจ้ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัด
ล าปาง 

วิชาการในการ
ประเมิน
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลติดดาวและ
การประกวด
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลดีเด่น 

3 ผศ.ดร.อัมเรศ เนตา
สิทธิ์ 

การส่งเสริมการใช้ชีวิต
ตามแนวคิดจิตวิทยาเชิง
บวกส าหรับผู้ สู งอายุ 
โดยใช้ครอบครัวและ
ชุมชนเป็นฐาน ในเขต
เทศบาลเมืองเขลางค์
นคร อ.เมืองล าปาง จ.
ล าปาง 

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

น าแนวคิดการ
ส่งเสริมจิตวิทยา
เชิงบวก (Positive 
Psychology) 
ของลูธานส์และ
คณะมาใช้ในการ
ท ากิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพ
ผู้สูงอายุได้จริง 

 

4 ผศ.ดร.อัมเรศ  เนตา
สิทธิ์ 

การพัฒนาชุดกิจกรรม
ส่งเสริมพลังสุขภาพจิต
ส าหรับผู้สูงอายุ โดยใช้
ครอบครัวและชุมชน
เป็นฐาน 

- อบต.ทุ่งฝาย  
อ.เมือง  
จ.ล าปาง 
- เทศบาลเมือง 
เขลางค์นคร 
- องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลเวียงห้าว 
อ.พาน  
จ.เชียงราย 
- เทศบาล

ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพจิต
ให้แก่ผู้สูงอายุ ให้
รู้จักวิธีการใช้ชีวิต
แบบยึดหยุ่น ก้าว
ข้ามปัญหาด้วย
การใช้สติปัญญา
และประสบการณ์
ที่มีอยู่ 
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ล าดับ ชื่อผู้ท าวิจัย 
ผลงานวิจัยที่สร้าง
ผลกระทบต่อสังคม 

หน่วยงาน 
ที่น าไปใช้ 

ผลกระทบที่ได้ 
ระยะเวลา 

ในการ
ด าเนินการ 

ต าบลบ้านแปูน 
ต าบลหนอง
หนาม อ าเภอ
เมือง จังหวัด
ล าพูน 

 อ.อภิรดี  จีนคร้าม การใช้ กิ จกรรมค่ าย
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ
ส่งเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา 

โรงเรียนบ้าน
หนองเงือก อ.
ปุาซาง จ.
ล าพูน 

ใช้เป็นแนวทาง
ส่งเสริมแรงจูงใจใน
การเรียนรู้และ
พัฒนา
ความสามารถด้าน
การพูดเพ่ือการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
(English speaking 
ability) โดยผ่าน
กิจกรรมฐานการ
เรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์เป็น
ฐานการเรียนรู้ 
(Situation – 
based learning) 

 

 
การค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อสังคมต่อจ านวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ
ตามสูตร 

 
 
 

 

5 
X 100 =  ร้อยละ 10.42 

48 
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 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ค านวณคะแนนที่ได้จาก 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 40 
ร้อยละ 10.42 X 5 

1.30 คะแนน ไม่บรรลุ 
40 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

EDU 2.4-1-1 
หนังสือรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 

EDU 2.4-1-2 
แบบฟอร์มการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลฮ่องห้า อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

EDU 2.4-1-3 แบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

EDU 2.4-1-4 

แบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน์ จาก อบต.ทุ่งฝาย อ.เมือง จ.ล าปาง 
แบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน์ จาก เทศบาลเมืองเขลางค์นคร 
แบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน์ จากองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว อ.พาน  
จ.เชียงราย 
แบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน์ จากเทศบาลต าบลบ้านแปูน ต าบลหนองหนาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

EDU 2.4-1-5 แบบฟอร์มการน าไปใช้ประโยชน์จากโรงเรียนบ้านหนองเงือก อ.ปุาซาง จ.ล าพูน 
 
 
 
 
 

10.42 
X 5 = 1.30 คะแนน 

40 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 3-

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ก าหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์ มีการก าหนดชุมชนหรือองค์การเปูาหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ล าปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ในประเด็นยุทธศาสตร์ สังคม 
คุณภาพชีวิต ความมั่นคงและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สามารถเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐมีความมั่นคงใน
ชีวิตและทรัพย์สินมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ก าหนดพ้ืนที่ในการ
พัฒนา คือ จังหวัดล าปางและจังหวัดล าพูน  ดังนั้น คณะครุศาสตร์ซึ่งมี
ปรัชญาในการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่นและสังคม จึงได้
มีการก าหนดชุมชน หรือองค์การเปูาหมายของการให้บริการวิชาการคือ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดล าปาง และจังหวัดล าพูน โดยได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานดังนี้  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดล าปาง และ
จังหวัดล าพูน โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการจ านวน
ทั้งสิ้น 40 โรงเรียน 

EDU 3.1-1-1 แผนการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ 
คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 ในการพัฒนา

โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ 1) 
โรงเรียนตชด.เฮียงไทยธ ารง  2)โรงเรียนตชด. อาโอยาม่า  3) 
โรงเรียนตชด.หนองแขม  4) โรงเรียนตชด.ทุติยโพธิ์อนุสรณ์      
5)โรงเรียนตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2  6)โรงเ รียนตชด.           
ไลออนส์มหาจักร และ 7) โรงเรียนตชด.เฉลิมพระเกียรติบ้านแก
น้อย 

3. โรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตจังหวัดล าปาง  
4. ชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง และ

ชุมชนบ้านหัวเสือ ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
ฐานราก  

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 จัดท าแผนบริการวิชาการตามจุดเน้นของคณะและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่
ก าหนดเปูาหมายและผลกระทบจากการพัฒนาอย่างชัดเจน ภายใต้การมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การ
เปูาหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนบริการ

วิชาการตามจุดเน้นของคณะคือการบริการวิชาการ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชน และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
คือจิตอาสา โดยคณะครุศาสตร์ได้มีการจัดท าจึงได้มีการจัดท าแผน
บริการวิชาการ (EDU 3.1-2-1)  โดยเน้นการพัฒนาชุมชนหรือ
กลุ่มเปูาหมายดังนี้  

1. ครู และนั ก เ รี ยน ใน โ ร ง เ รี ยนสั งกั ด เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาล าปางล าพูน มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

1.1 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการ
สอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

1.2 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.3 โครงการเพิ่มคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ 
 

EDU 3.1-2-1แผนการ
ด าเนินงานบริการวิชาการ 
คณะครุศาสตร์ ปีงบประมาณ 
2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
1.4 โครงการพัฒนา EF ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จของเด็ก

ปฐมวัย 
1.5 โครงการพัฒนาทักษะในการสร้างเครื่องมือและวัด

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนตามแนวการ
ทดสอบนานาชาติ (PISA)  

1.6 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 

2) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน มีการจัด โครงการ/กิจกรรม
ส่ง เสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนใน
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีดังนี้  

2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนแก่ครู
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

2.2 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนและจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน 

2.3 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
การศึกษาปฐมวัยแก่ครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

2.4 การอบรมเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่นักศึกษาและ
บุคลากรในการพัฒนาโครงการในพระราชด าริฯ 

2.5 ค่ายวิชาการกลุ่มสาระและแนะแนวการศึกษาโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 

2.6 การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

3) โรงเรียนพระปริยัติธรรม มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิชาการแก่ครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ  
3.2 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการคิดเชิงค านวณ

ส าหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
3) ชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง อ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง และ

ชุมชนบ้านหัวเสือ ต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง มีการจัด
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนฐานราก  
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏ
ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จากการด าเนินโครงการตามแผนบริการวิชาการส่งผลให้ชุมชนหรือ
องค์การเปูาหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็ง  
     -  ครูและนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าปางล าพูนได้รับการพัฒนาในภายใต้โครงการ จ านวน 5 โครงการ
ได้แก่ 

1. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (EDU 3.1-3-1) จาก
ผลการด าเนินงานพบว่าได้สื่อวีดิทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มีทั้งสิ้น 5 สาระ 50 ตอน ประกอบด้วย 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จ านวน 12 ตอน 
สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 
จ านวน 11 ตอน  
สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ จ านวน 7 ตอน 
สาระที่ 4 ภูมิศาสตร์ จ านวน 11 ตอน และ 
สาระที่ 5 ประวัติศาสตร์ จ านวน 9 ตอน  
นักเรียนจ านวน 545 คนที่เข้าร่วมมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเพ่ิมสูงขึ้น
จากก่อนเรียนทุกสาระดังนี้ 
สาระ จ านวน

นักเรียน 
ค่าเฉลี่ย
ก่อนเรียน 

ค่าเฉลี่ย
หลังเรียน 

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรม 139 25.12 34.88 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 

154 25.05 36.19 

เศรษฐศาสตร์ 89 27.64 34.80 
ภูมิศาสตร์ 83 23.10 34.99 
ประวัติศาสตร์ 80 24.46 36.00 

 
 
 

EDU 3.1-3-1รายงานผลการ
ด าเนินโครงการสนับสนุนสื่อวี
ดีทัศน์ประกอบการเรียนการ
สอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาด
เล็ก 
EDU 3.1-3-2 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการยกระดับการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน
การวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
EDU 3.1-3-3 รายงานผล
โครงการเพิ่มคุณภาพการ
ให้บริการและแหล่งเรียนรู้ 
EDU 3.1-3-4 รายงานผล
โครงการพัฒนา EF ทักษะ
สมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จของเด็ก
ปฐมวัย 
EDU 3.1-3-5 รายงานผล
โครงการพัฒนาทักษะในการ
สร้างเครื่องมือและวัด
ประเมินผลเพื่อพัฒนาทักษะ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนตาม
แนวการทดสอบนานาชาติ 
EDU 3.1-3-6 รายงานผล
โครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนต ารวจตระเวน 
ชายแดน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการวิเคราะห์

ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (EDU 3.1-3-2) จาก 
ผลการด าเนินงานพบว่า 

1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีจ านวน 50 โรงเรียน แยกเป็น
โรงเรียนในจังหวัดล าปาง 25 โรงเรียน และโรงเรียนในจังหวัด
ล าพูน 25 โรงเรียน (โรงเรียนแกนน า จังหวัดละ 5 โรงเรียน 
โรงเรียนเครือข่าย จังหวัดละ 20 โรงเรียน) 

2)  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอนรายวิชาภาษาไทย
ระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 267 คน แยก
เป็นจังหวัดล าปาง 139 คน จังหวัดล าพูน 128 คน  

3) ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ส าหรับครู 

ยุค 4.0 
- สื่อสร้างสรรค์พัฒนาภาษาและการคิด 
- การสร้างสื่อการสอนในรูปแบบความจริงเสมือน (VR:Virtual 

Reality)  
- การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านการอ่าน 

การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
- กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : 

Professional Learning Community)  
4)  ครูผู้สอนในจังหวัดล าปางมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์คิดเป็น

ร้อยละ 83.74 ของจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมดและ
ครูผู้สอนในจังหวัดล าพูนมีผลการทดสอบผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อย
ละ 85.64 ของจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด 

5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนาได้รับการนิเทศ 
ติดตาม การน าความรู้ ทักษะไปใช้ในการพัฒนานักเรียนด้วย
ระบบ Professional Learning Community : PLC ร้อยละ 
100 

6) นักเรียนในที่ได้รับการจัดการเรียนรู้และพัฒนาจากครูผู้สอนที่
เข้ารับการพัฒนา มีผลการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ หรือ
การคิดวิเคราะห์สูงขึ้น จากก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยระดับชั้น

EDU 3.1-3-7 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษา
ปฐมวัยแก่ครูโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
EDU 3.1-3-8 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะทางวิชาการ
แก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  
EDU 3.1-3-9 รายงนผลการ
ด าเนินโครงการคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 85.44 และระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 84.81  

7) คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในจังหวัดล าปางที่เข้ารับ
การพัฒนาในการส่งเสริมด้านการอ่านออกเขียนได้หรือการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 

    3.  โครงการเพ่ิมคุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ (EDU 3.1-3-3) 
จากผลการด าเนินงานพบว่า มีหลักสูตรระยะสั้นซึ่งคณะครุศาสตร์ได้
ด าเนินการในเชิงรุกเพ่ือเสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับการจัด
การศึกษา (Upskill, Reskill, Newskill) จ านวน 18 หลักสูตร และ
หลักสูตรออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจ านวน 8 
หลักสูตร ตามศาสตร์แต่ละสาขาวิชา  
 
      4.  โครงการพัฒนา EF ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จของเด็กปฐมวัย 
(EDU 3.1-3-4 ) พบว่า ครูปฐมวัย และผู้ปกครองเด็กปฐมวัยในจังหวัด
ล าปางที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในโครงการโดยรวมเท่ากับ 
4.60 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ครูปฐมวัยและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในโครงการไปใช้กับเด็กปฐมวัยทุกคน คิดเป็นร้อย
ละ 100 
 
      5.  โครงการพัฒนาทักษะในการสร้างเครื่องมือและวัดประเมินผล
เพ่ือพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ของนักเรียนตามแนวการทดสอบนานาชาติ 
(PISA) (EDU 3.1-3-5) พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับ 
การพัฒนามีความรู้หลังการอบรมเรื่อง การสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100   ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะการสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100  และมีตัวอย่าง
ข้อสอบมาตรฐาน ตามแนว การทดสอบนานาชาติ (PISA) ที่มีคุณภาพ 5 
สาระวิชา ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิชา
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระ ๆ ละ 100 
ข้อ 
     - ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็ก นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจากผลการด าเนินงานพบว่า  

1) ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน จ านวน 
59 คนได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน วันที่  1 – 3 
กรกฎาคม 2563  

2) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนจ านวน 7 แห่งที่อยู่ในเครือข่าย
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้รับการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม 

3) นักเรียน และครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระ
เกียรติฯบ้านแกน้อย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านค้นคว้าในห้องสมุด และห้องสมุด
ได้รับการพัฒนาจัดสภาพแวดล้อม (EDU 3.1-3-6) รวมถึงได้
พัฒนาศูนย์เด็ก และครู ผู้ดูแลเด็กเล็ก และผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็ก
เล็ก (EDU 3.1-3-7) 

- ครูและโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดล าปาง ได้รับการพัฒนา
ภายใต ้โครงการบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงการ
พระปริยัติธรรม จากผลการด าเนินงานพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าปางเข้าร่วมจ านวน 72 คน มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการวัดประเมินผลรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ในด้านจิต
พิสัย ด้านทักษะพิสัย และด้านพุทธิพิสัย ร้อยละ 86 ของครูที่เข้ารับการ
ทดสอบ (EDU 3.1–3–8 ) 
- สมาชิกชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง อ าเภอสบปราบ และสมาชิก

ชุมชนบ้านหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปางได้รับการพัฒนาภายใต้
โครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
(EDU 3.1-3-9) ซึ่งจากผลการด าเนินงานพบว่าทั้งสองชุมชน ในพ้ืนที่
เปูาหมายมีฐานอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชนแตกต่างกัน โดยชุมชนบ้าน



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

96 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทุ่งรวงทอง ยึดอาชีพการท านาเป็นหลัก ดังนั้นจึงได้มีการส่งเสริมพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการปลูกข้าว ให้แก่คนในชุมชนโดยเชิญนักวิชาการ
เกษตร จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมกัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 ส่วนชุมชนบ้านหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ มีปราชญ์ชาวบ้านที่มี
ความรู้ ในการท าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในชุมชน จึงได้เชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร จากวิทยาลัยสารพัดช่างมา
ให้ความรู้ รวมถึงแนะน าปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ชุมชนหรือองค์การเปูาหมายสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จากการด าเนินงานบริการวิชาการของคณะครุศาสตร์ในการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องดังนี้ 

1. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (EDU3.1-4-1) พบว่า
วิธีสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์ช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้สะดวกและง่ายขึ้น  
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ด้วยตนเอง รวมทั้งครู
สามารถน าสื่อวีดิทัศน์ไปใช้ในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประกอบการใช้สื่อได้อย่างหลากหลาย ตรงความต้องการข้องผู้เรียนมาก
ยิ่งขึ้น 

2. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (EDU 3.1-4-2) พบว่า
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีส่วนร่วมในการออกแบบการ
เรียนรู้ และเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพตามความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยมี
เครือข่ายศึกษานิเทศก์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาร่วมพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องผ่านกระบวนการ Coaching and Mentoring และระบบ PLC 
โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้คัดเลือกโรงเรียนแกนน า จ านวน 10 
โรงเรียน (จังหวัดล าปาง 5 โรงเรียน จังหวัดล าพูน 5 โรงเรียน) เพ่ือเป็น

EDU 3.1-4-1 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการสนับสนุนสื่อ  
วีดีทัศน์ประกอบการเรียนการ
สอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาด
เล็ก 
EDU 3.1-4-2 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการยกระดับการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน
การวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
EDU 3.1-4-3 รายงานผลการ
ด าเนินโครงการสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ต้นแบบในการพัฒนา ส่งเสริมการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน 

3. โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) พบว่า
เป็นการด าเนินการด้านบริการวิชาการให้กับบุคลากรโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน พัฒนาห้องสมุด โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
นอกจากนี้ ได้ เป็นหน่วยประสานงานในการส่งนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน และดูแล
นักศึกษาทุนในโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี รวมถึงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน (EDU 3.1-4-3) ส่งผลให้มีโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดนจ านวน 7 แห่ง ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเปูาหมายเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในการด าเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและองค์การ
เปูาหมายได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน ดังนี้ 

1.  โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต คนในชุมชนฐานราก 
(EDU 3.1-5-1)ได้รับความร่วมมือจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ล าปาง และ
วิทยาลัยสารพัดช่างล าปางในการให้บุคลากรมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
ชุมชนในเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดข้าวและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  

2. โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (EDU3.1-5-2) ได้รับ
ความร่วมมือจากตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการร่วมกัน
วิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือจัดท าเนื้อหาสาระประกอบสื่อวีดิทัศน์จ านวน 5  
สาระ รวมทั้งสิ้น 50 ตอน   

3. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (EDU 3.1-5-3) ได้รับ

EDU 3.1-5-1รายงานผลการ
ด าเนินโครงการคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานราก 
EDU 3.1-5-2รายงานผลการ
ด าเนินโครงการสนับสนุนสื่อวี
ดีทัศน์ประกอบการเรียนการ
สอนเพ่ือแก้ไขปัญหาขาด
แคลนครูให้กับโรงเรียนขนาด
เล็ก 
EDU 3.1-5-3รายงานผลการ
ด าเนินโครงการยกระดับการ
เรียนรู้ด้านการอ่านการเขียน
การวิเคราะห์ของนักเรียนใน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความร่วมมือจากตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางและ
ล าพูน ในการร่วมกันวิเคราะห์บริบทชุมชน และพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาครู รวมถึงร่วมกันนิเทศติดตาม และก าหนดเกณฑ์คัดเลือก แนว
ปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมด้าน
การอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์  

ระดับการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 อาจารย์และนักศึกษาของคณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีส่วน
ร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยก าหนดให้มี
โครงการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก 
เพ่ือให้ชุมชนได้ชุดความรู้ท้องถิ่นที่ส่งเสริมรายได้โดยยึดฐานอาชีพเดิม
และบริบทพ้ืนที่  รวมถึงเพ่ือให้ชุมชนได้นวัตกรรมองค์ความรู้ในการลด
ต้นทุน/เพ่ิมมูลค่า ของผลิตภัณฑ์ในบริบทพ้ืนที่  โดยคณะครุศาสตร์ได้
ก าหนดพ้ืนที่ในการให้บริการ จ านวน 2 พ้ืนที่คือชุมชนบ้านทุ่งรวงทอง
ต าบลสบปราบ อ าเภอสบปราบ  และชุมชนบ้านหัวเสือ ต าบลหัวเสือ 
อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยในการด าเนินโครงการดังกล่าว ได้
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ซึ่ง
เป็นตัวแทนจากทุกสาขาวิชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงาน รวมทั้งยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ตัวแทนนักศึกษาจาก
สาขาวิชาต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งได้มีการจัด
ประชุมเพ่ือระดม พลังความคิด เพ่ือรับรู้รับทราบข้อมูลเชิงลึกโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้าใจ ปรับกระบวนทัศน์ สร้าง
วิสัยทัศน์ ก าหนดแนวทาง วิธีการและแผนงานร่วมกัน ซึ่งได้ก าหนด
ประเด็นในการด าเนินงานออกเป็น 6 ประเด็นได้แก่ 

1. การพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาทางบัญชี  สู่การลดต้นทุนบัญชีใน
การประกอบอาชีพ  โดยอาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
และภาษาอังกฤษ 

2. การพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาการเพ่ิมมูลค่า จาก “เรื่องเล่า” 
(storytelling)  โดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 

3.1-6-1รายงานผลการด าเนิน
โครงการคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
3. Zero waste เหลือทิ้งเป็นศูนย์ ลดต้นทุนรายจ่าย โดยอาจารย์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
4. การจัดการเรียนรู้การสร้างรายได้ในท้องถิ่นโดยใช้ชุมชนเป็น

ฐาน Community Based Learning (CBL)  เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยอาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

5. การพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาด้านส่งเสริมทักษะในอาชีพของคน
ในชุมชน โดยอาจารย์สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล
การศึกษา 

6. การเสริมสร้างอ านาจในตนของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของ
เด็กและเยาวชน โดยอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะ
แนว และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชด าริต่างๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเปูาหมาย 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
          คณะครุศาสตร์ ได้น้อมน าศาสตร์พระราชา หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินโครงการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานรากโดยพัฒนาให้คนในชุมชนบ้านทุ่งรวง
ทอง ซึ่งมีฐานอาชีพเดิมคือการท านาปลูกข้าว ได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
เมล็ดพันธุ์ข้าว เพ่ิมมากขึ้น โดยเชิญวิทยากรผู้ที่มีความรู้จากศูนย์เมล็ด
พันธ์ข้าว ล าปางมาให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูก การดูแลบ ารุงต้นข้าว การเก็บเกี่ยว และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมถึงได้เชิญวิทยากรจาก
วิทยาลัยสารพัดช่าง มาให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรใน
ท้องถิ่น เช่น การท ายาหม่องจากสมุนไพร การน าสมุนไพรมาท าลูก
ประคบ เป็นต้น  
            นอกจากนี้ยังมีการน าเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใน
ประเด็นต่างๆ 6 ประเด็น ได้แก่ ความรู้ทางบัญชีเพ่ือลดต้นทุนการ
ประกอบอาชีพ  การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าจากเรื่องเล่า การจัดการ
ขยะเหลือทิ้งเป็นศูนย์ การจัดการเรียนรู้การสร้างรายได้ในท้องถิ่นโดยใช้

3.1-7-1รายงานผลการด าเนิน
โครงการคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ชุมชนเป็นฐาน การพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาเพ่ือการพัฒนาอาชีพ และ
การเสริมสร้างอ านาจในตนของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของเด็กและ
เยาวชน เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว และชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่าง
มีความสุข พ่ึงพาตนเอง เข้าใจซึ่งกันและกัน  
    รวมถึงโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน 
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น้อม
น าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้าง
พ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2)    
มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 3) มีงานท า – มีอาชีพ 4) เป็น
พลเมืองดี มาสอดแทรกเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะคนไทยอันพึงประสงค์ 4 ประการ  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ด าเนินการได้ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  สัมฤทธิ์ผลของโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา 
   ท้องถิ่น 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
การแปลงค่าร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเปูาหมาย 

เป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 โดยค่าร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเปูาหมาย 7 
จ านวนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดของคณะ 7 
ร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเปูาหมาย 100 
 
ตารางท่ี 3.2-1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 7 โครงการ 

ล าดับ ชื่อเจ้าของโครงการ 
ชื่อโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

1 ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก โครงการคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก  

1 ต.ค.2562 – 
30 ก.ย.2563 

 

2 รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  

1 ต.ค.2562 – 
30 ก.ย.2563 

 

3 ผศ.ดร .ปณตนนท์  เถี ยร
ประภากุล 

โครงการยกระดับการเรียนรู้
ด้านการอ่านการเขียนการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1 ต.ค.2562 – 
30 ก.ย.2563 
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ล าดับ ชื่อเจ้าของโครงการ 
ชื่อโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ  

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

4 ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ โครงการส่งเสริมการผลิตครูให้
มีคุณภาพ  

1 ต.ค.2562 – 
30 ก.ย.2563 

 

5 อ.ดร.สุธิดา  พลช านิ โครงการส่งเสริมโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

1 ต.ค.2562 – 
30 ก.ย.2563 

 

6 ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว โครงการฝึกทักษะอาชีพให้แก่
นักศึกษา 

1 ต.ค.2562 – 
30 ก.ย.2563 

 

7 อ.ดร.เกศนีย์  อ่ินอ้าย โครงการเพิ่มคุณภาพการให้
การบริการแหล่งเรียนรู้ 

1 ต.ค.2562 – 
30 ก.ย.2563 

 

 
การค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรลุเปูาหมาย 
ตามสูตร 

 
 

  
 
 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ค านวณคะแนนที่ได้จาก 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ร้อยละ 100 X 5 

5 คะแนน บรรลุ 
80 

 
 

7 
X 100 = ร้อยละ 100 

7 

100 
  X  5 = 5 คะแนน 

80 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

EDU 3.2-1-1 
รายงานผลการด าเนินโครงการคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก  

EDU 3.2-1-2 
รายงานผลการด าเนินโครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอน
เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก  

EDU 3.2-1-3 
รายงานผลการด าเนินโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

EDU 3.2-1-4 รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูให้มีคุณภาพ  
EDU 3.2-1-5 รายงานผลการด าเนินโครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
EDU 3.2-1-6 รายงานผลการด าเนินโครงการฝึกทักษะอาขีพให้แก่นักศึกษา 
EDU 3.2-1-7 รายงานผลการด าเนินโครงการเพิ่มคุณภาพการให้การบริการแหล่งเรียนรู้ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 6-

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 มีแผนการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีการก าหนดนโยบายทิศทาง
และเปูาหมายชัดเจน มีตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่สามารถสะท้อนผลกระทบที่มีต่อ
การอนุรักษ์และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือศิลปวัฒนธรรมไทย   

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 คณะครุ ศาสตร์ มี พันธกิ จ ในการสื บสาน  ท านุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งได้ก าหนดนโยบายและแผนงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยก าหนดให้คณะกรรมการฝุายกิจการ
นักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563  (EDU4.1-2-1)  
โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.1 เพ่ือให้นักศึกษา และอาจารย์มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 
1.2 เพ่ือส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอน 
 ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังกล่าวจึงได้ก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ

EDU 4.1-1-1แผนการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2563   
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วัตถุประสงค์คือ 

1. ร้อยละของนักศึกษาและอาจารย์ที่ เข้าร่วมกิจกรรมในการ
อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

2. จ านวนโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
โดยมีกิจกรรมภายใต้แผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการได้แก่ 
1. โครงการหนองหัวหงอกบันเทิง 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาบูชาพระพุทธศาสนา 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
3. โครงการเอกลักษณ์ไทย สาขาวิชาภาษาไทย 
4. โครงการส่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 
5. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
6. โครงการสามวัย สายใจรักแห่งการสืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้าง

การเรียนรู้ สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
โดยในการจัดท าแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มี

การด าเนินงานที่เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่าง อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และชุมชน รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน งานวิจัย 
หรืองานบริการวิชาการที่น าไปสู่การสืบสาน การต่อยอด การประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมไทยหรือท้องถิ่น 
หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนในทุกสาขาวิชาได้แก่ 

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (EDU 4.1-2-1) มีการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาสื่อ
และของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้สอนในรายวิชาสื่อและของเล่น
ส าหรับเด็กปฐมวัยได้มอบหมายให้นักศึกษาออกแบบและผลิตสื่อส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น

EDU 4.1-2-1 มคอ.7 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
EDU 4.1-2-2 มคอ.7 
สาขาวิชาภาษาไทย 
EDU 4.1-2-3 มคอ.7 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
EDU 4.1-2-4 มคอ.7 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
รวมทั้งให้จัดท านิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งมอบหมายให้นักศึกษาน าสื่อไปใช้กับเด็กปฐมวัยใน
สถานศึกษาต่างๆ   

2. สาขาวิชาภาษาไทย (EDU 4.1-2-2) มีการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาคติชน
วิทยาโดยนักศึกษาใช้วิธีการลงพ้ืนที่ภาคสนามจากการเรียนการสอนใน
รายวิชาคติชนวิทยาเพ่ือศึกษาประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความเชื่อ
ต่างๆ ในชุมชนแล้วน าเสนอออกมาในรูปแบบสารคดีวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมผ่านสื่อวีดิทัศน์  

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (EDU 4.1-2-3) จัดโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บูรณาการกับรายวิชาไทยศึกษาโดยพัฒนา
ความสามารถในการพูดเพ่ือน าเสนอข้อมูลเชิงวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษา
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และแบ่งกลุ่มนักศึกษา
มอบหมายให้ค้นคว้าเกี่ยวกับวัฒนธรรมเพ่ือน าเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 
3 หัวข้อคือ 1) สิ่งควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในประเทศไทย 2) 
การละเล่นพ้ืนบ้าน และ 3) วัดพม่าในจังหวัดล าปาง ซึ่ งนักศึกษาได้ลง
พ้ืนที่เก็บข้อมูลจากวัดพม่าในจังหวัดล าปาง 

4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (EDU 4.1-2-4) มีการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถออกแบบและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ เชื่อมโยงกับการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่เกิดความคิดสร้างสรรค์และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

5. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว(EDU 4.1-2-5)  จัดโครงการ
สามวัย สายใจรักแห่งการสืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ บูรณา
การกับรายวิชาการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต โดย
นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฟูอนเจิง และฤาษีดัดตนร่วมกับกลุ่มคน
สามวัยในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ซึ่งนักศึกษาสามารถน าประสบการณ์การ
เรียนรู้ไปปรับใช้กับรูปแบบการด าเนินชีวิตในอนาคต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
EDU 4.1-2-3 มคอ.7 
สาขาวิชาจิตวิทยาและการ
แนะแนว 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยองค์กรภาครัฐหรือเอกชนในประเทศ
หรือต่างประเทศ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นไทย ตามจุดเน้นและอัต ลักษณ์
ของสถาบัน   

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
       คณะครุศาสตร์ร่วมกับส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับวัด
ปงสนุกเหนือ โดยได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม(MOU) ระหว่าง วัดปงสนุก และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง ประกอบไปด้วย ส านักศิลปะและวัฒนธรรม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
เผยแพร่  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู และท านุบ ารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นไทย ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
     นอกจากนี้ในการจัดโครงการหนองหัวหงอกบันเทิง  ครั้งที่ 11    
(EDU 4.1-3-2) ในปีการศึกษา 2563 ยังได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านซึ่งมี
ความรู้ในเรื่องของการท าตุง และโคมล้านนา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และความ
เชื่อในท้องถิ่นภาคเหนือ มาให้ความรู้และสอนวิธีการท าตุง และโคมแก่
นักศึกษาและอาจารย์ โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมในการท าตุง
และโคมล้านนาซึ่งได้ผลงานออกมาจ านวน 115 ผลงาน  

EDU 4.1-3-1 บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (MOU) ระหว่าง 
วัดปงสนุก และหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
EDU 4.1-3-2 รายงานการ
ด าเนินงานโครงการหนองหัว
หงอกบันเทิงครั้งท่ี 11 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ   

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการด าเนินการตามนโยบายและแผน

ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่วางไว้ โดยคณะกรรมการฝุาย
กิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานจัดโครงการดังนี้ 

1. คณะกรรมการฝุายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ได้มีการติดตามการด าเนินโครงการตามแผนฯ และน าข้อมูลผลการ
ติดตามเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะในการประชุมครั้งที่ 

EDU 4.1-4-1รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564   
EDU 4.1-4-2 รายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น ต า มแ ผ นก า ร
ด า เนินงานด้ านท านุบ ารุ ง
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2/2564 วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งโครงการภายใต้แผนการ
ด าเนินงานท านุบ ารุงสศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว มี
จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการหนองหัวหงอกบันเทิงครั้งที่ 11 
โครงการสามวัยสายใจรักแห่งการสืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ 
และ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ฝุายกิจการนักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 เพ่ือประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน พบว่า ทุกตัวบ่งชี้สามารถด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
ส่งผลให้มีผลการด าเนินงานบรรลุทุกตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ตั วบ่ ง ชี้ ที่ วั ดคว ามส า เ ร็ จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค่าเปูาหมาย ผ ล ก า ร
ด าเนินงาน 

1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมในการ
อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

ร้อยละ 75 
 

ร้ อ ย ล ะ 
79.30 

2. จ านวนโครงการบู รณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน 

อย่างน้อย 5 
โครงการ 

5 โครงการ 

 
 และมีข้อคิดเห็นคือควรมีการจัดกิจกรรมหนองหัวหงอกบันเทิงอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเป็นโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย มีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการ
ส่งเสริมให้อาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประเพณี 
วัฒนธรรม ทางภาคเหนืออีกด้วย รวมถึงให้ทุกสาขาวิชาจัดกิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย หรือการบริการวิชาการ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 มกราคม 2564  

ศิลปะและวัฒนธรรม 
EDU 4.1-4-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 27 
มกราคม 2564 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 น าผลการก ากับติดตามและผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านการส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
          ในปีการศึกษา 2564 คณะครุศาสตร์ โดยฝุายกิจการนักศึกษา 
ได้มีการวางแผนการด าเนินงานกิจกรรมหนองหัวหงอกบันเทิง           
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 
ในปัจจุบัน โดยจะมีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเพณี หรือ
วัฒนธรรม ในช่วงของการผ่อนปรนสถานการณ์ ที่สามารถด าเนินงานได้ 
ซึ่งจะมีการส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชน ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
ประเพณี และวัฒนธรรมในช่วงดังกล่าว เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกันสืบสานประเพณี วัฒนธรรมที่
ดีงามของภาคเหนือคงไว้สืบไป   

EDU 4.1-5-1 แผนการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2564   
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีฐานข้อมูลหรือการบริการข้อมูล หรือแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมหรือ
ประวัติศาสตร์ของไทยหรือท้องถิ่น เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้   

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
     คณะครุศาสตร์มีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุค ของคณะครุ
ศาสตร์ และ เฟสบุค ของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์  นอกจากนี้
คณะครุ ศาสตร์ ยั งมี อาจารย์ที่ ศึ กษาค้นคว้ า เกี่ ย วกับทางด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมของไทยหรือท้องถิ่น ดังนี้ 

1. การต่อรองเชิงอ านาจในความสัมพันธ์ชายหญิง : การศึกษาเรื่อง
พระอภัยมณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วาทิต  ธรรมเชื้อ 

2. ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา : บทบาทและการด ารงอยู่ในกลุ่มชน
ชาวกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน โดยอาจารย์ธิดารัตน์  ผมงาม 

EDU 4.1-6-1 
www.edulpru.com 
EDU 4.1-6-2 รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เรื่องการต่อรอง
เชิงอ านาจในความสัมพันธ์
ชายหญิง : การศึกษาเรื่องพระ
อภัยมณี 
EDU 4.1-6-3 รายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์เรื่องครูบาชัยยะ
วงศาพัฒนา : บทบาทและการ
ด ารงอยู่ในกลุ่มชนชาว
กะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วย
ต้ม ต าบลนาทราย อ าเภอลี้ 
จังหวัดล าพูน 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

คณะครุศาสตร์ยังไม่มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ   

 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นคะแนนระหว่าง  0 
– 5  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนหลักสูตรที่มีบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 5 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 9 
ร้อยละของหลักสูตรที่บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม 55.56 
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ตารางท่ี 4.2-1 หลักสูตรที่มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม จ านวน 5  หลักสูตร  

ล าดับ 
รายชื่อหลักสูตรที่มีบูรณาการ 

งานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ 

สิ่งที่เกิดขึ้น 
จากการบูรณาการ 

1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บูรณาการกับรายวิชาสื่อ
และของเล่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

นั กศึ กษ าออกแบบและผลิ ตสื่ อ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้
ให้แก่เด็กปฐมวัย ที่ เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นรวมทั้ ง ให้จัดท านิทานที่มี
เนื้อหาเก่ียวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  พ ร้ อ ม ทั้ ง
มอบหมายให้นักศึกษาน าสื่อไปใช้กับ
เด็กปฐมวัยในสถานศึกษาต่างๆ   

2 สาขาวิชาภาษาไทย บูรณาการกับรายวิชาคติ
ชนวิทยา 

นักศึกษาใช้วิธีการลงพ้ืนที่ภาคสนาม
จากการเรียนการสอนในรายวิชาคติ
ชนวิทยาเพ่ือศึกษาประเพณี วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆ ใน
ชุมชนแล้วน าเสนอออกมาในรูปแบบ
สารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ่านสื่อ
วีดิทัศน์ 

3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บูรณาการโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกับ
รายวิชาไทยศึกษา 

      นั กศึ กษา เข้ า ร่ ว ม โคร งกา ร
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
แบ่ งกลุ่ มนั กศึกษามอบหมายให้
ค้ นคว้ า เ กี่ ย ว กั บ วั ฒนธร รม เ พ่ื อ
น าเสนอข้อมูลหน้าห้องเรียน 3 หัวข้อ
คือ 1) สิ่งควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ
ในประเทศไทย 2) การละเล่นพ้ืนบ้าน 
และ 3) วัดพม่าในจังหวัดล าปาง ซึ่ง
นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากวัด
พม่าในจังหวัดล าปาง 

4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ บูรณาการโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมกับรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา 

     สามารถออกแบบและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เกิด
ความคิดสร้างสรรค์และสามารถน าไป
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ล าดับ 
รายชื่อหลักสูตรที่มีบูรณาการ 

งานด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นการบูรณาการ 

สิ่งที่เกิดขึ้น 
จากการบูรณาการ 

ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้ 

5 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะ
แนว 

บูรณาการรายวิชาการจัด
กิ จกรรมแนะแนวเ พ่ื อ
พัฒนาทักษะชี วิ ต และ
รายวิ ชามนุษยสัมพันธ์
ส าหรับครู  กับโครงการ
สามวัย สายใจรักแห่งการ
สื บ ส า น วั ฒ น ธ ร ร ม 
เสริมสร้างการเรียนรู้ 

นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมฟูอน
เจิง และฤาษีดัดตนร่วมกับกลุ่มคนสาม
วัยในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 
 

 
การค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามสูตร 
 
 
 
 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 20 
ร้อยละ 55.56 X 5 

5 คะแนน บรรลุ 
20 

 
 

5 
X 100 = ร้อยละ 55.56 

9 

55.56 
X 5 = 5 คะแนน 

20 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

EDU 4.2-1-1 มคอ.7 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
EDU 4.2-1-2 มคอ.7 สาขาวิชาภาษาไทย 
EDU 4.2-1-3 มคอ.7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

EDU 4.2-1-4 มคอ.7 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 
EDU 4.2-1-5 มคอ.7 สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่  5.1  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย   
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ตามกรอบเวลา โดยก าหนด
เปูาหมาย ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ที่สัมพันธ์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของคณะ นโยบายของสภามหาวิทยาลัย สมรรถนะหลักตามความเชี่ยวชาญของคณะ และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
          คณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (EDU 5.1-1-1)      
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในการด าเนิน
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ซึ่ง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือตรวจสอบ
ความส าเร็จในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และก าหนดแนวทางใน
ด าเนินงานต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุ
คลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 
     โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินโครงการ
ทบทวนแผน กลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ขึ้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกคน ร่วมกันทบทวน
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับ
เปูาหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ พบว่าผลการด าเนินงานของคณะ

EDU 5.1-1-1 แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุ
ศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ครุศาสตร์บรรลุเปูาหมายร้อยละ 92  

2. บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกคนน าข้อมูลผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ SWOT Analysis คณะครุศาสตร์ 

3. น าผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis ที่ได้มาใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะ
บัณฑิตอันพึงประสงค์ อัตลักษณ์ และจุดเน้น จุดเด่น จากการ
ด าเนินกิจกรรม พบว่า วิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์ที่บุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนรวมกันก าหนด คือ เป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพสู่
ท้องถิ่นและสังคม 

       จากผลการด าเนินงานดังกล่าว  คณะครุศาสตร์มีการก าหนด
เปูาหมาย แนวทางในการพัฒนา และตัวชี้วัดความส าเร็จตามประเด็น 
กลยุทธ์ 5 ด้าน คือ   
ด้ า น ที่  1  ก า ร ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภ า พแ ล ะตอบ ก ลุ่ ม ผู้ เ รี ย น                        
ที่หลากหลาย ซึ่งมีเปูาหมาย คือ 1) บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางมีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศและเป็นที่ต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต และ 2) บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางสมบูรณ์ด้วย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างครูมืออาชีพและมีจิตอาสา   
           แนวทางการผลิตครู : ยกระดับกระบวนการผลิตครูและบ่ม
เพาะจิตวิญญาณครู โดยการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการเสริมสร้างความพร้อม
ในการจัดการศึกษาการเรียนการสอนในบริบทของการเปลี่ยนแปลงโลก 
ประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น 
           ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่าน
เกณฑ์ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในเวลา 1 ปี  
ด้านที่ 2  การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ซึ่ง
มีเปูาหมาย คือ อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะและ
งานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
           แนวทาง : บูรณาการพันธกิจการจัดการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัยของนักศึกษาและ
อาจารย์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
           ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ หรือการน าไปใช้ประโยชน์ 
ด้านที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ งยั่งยืนแก่ชุมชน
ท้องถิ่น ซึ่งมีเปูาหมาย คือ 1) ครูและบุคลากรทาง  การศึกษาได้รับการ
เสริมสร้างสมรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงจากอาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ และ 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ให้มีความเป็นมืออาชีพจากอาจารย์คณะครุศาสตร์ 
           แนวทาง : ยกระดับกระบวนการพัฒนาครู โดยการพัฒนา
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู รวมถึงการจัดการศึกษา การเรียน
การสอนในบริบทของการเปลี่ยนแปลงโลก ประเทศ ชุมชนและท้องถิ่น 
(Re-skill and Up- skill) 
           ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ผลคะแนน O-net หรือผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และจ านวน
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์คณะครุศาสตร์กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ด้านที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน  
ซึ่งมีเปูาหมาย คือ 
           แนวทาง : สืบสาน ท านุบ ารุง อนุรักษ์และถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           ตัวชี้วัดความส าเร็จ : จ านวนอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมสืบสาน ท านุบ ารุงอนุรักษ์และถ่ายทอด
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ซึ่งมีเปูาหมาย คือ 
คณะครุศาสตร์มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถในการปรับตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
           แนวทาง : พัฒนาระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพและคล่องตัว  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ : ระดับผลการประเมินคุณธรรมความ
โปร่งใสของภาครัฐ และร้อยละความคิดเห็น ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคณะครุศาสตร์ 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อสื ่อสารและท าความเข้าใจในเปูาหมายการ
ด าเนินงานของคณะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนรับรู้อย่างทั่วถึง 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
           คณะครุศาสตร์มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ (EDU 5.1-2-1) 
ของคณะครุศาสตร์ ให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกฝุายงาน ทั้งบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
(EDU 5.1-2-2) ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ของคณะครุศาสตร์ 
การทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และเปูาหมายและ
แนวทาง รวมถึงก าหนดตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์คณะที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยร่วมกัน  จากนั้นให้คณะกรรมการแต่
ละฝุายงานก าหนด  กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยซึ่งส่งผลให้
ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบบรรลุเปูาหมาย  รวมถึงก าหนดโครงการหรือ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ก าหนด เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ 
 

EDU 5.1-2-1 แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ  
ครุศาสตร์ 
EDU 5.1-2-2 รายงานผลการ
ด าเนินโครงโครงการทบทวน
แผนกลยุทธ์และจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 
 

 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 แปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะให้บรรลุความส าเร็จตามตัวบ่งชี้และเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (EDU 5.1-3-1)       
ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงินของคณะให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  การจัดสรรงบประมาณมีความ
ถูกต้อง ตอบสนองต่อพันธกิจของคณะ และมีการติดตามการใช้จ่าย

EDU 5.1-3-1 แผนกลยุทธ์
การเงิน คณะครุศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563  
EDU 5.1-3-2 รายงานการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ 2 รอบ โดยรอบที่ 1 
จัดสรรช่วงเดือนตุลาคม 2563 และรอบที่ 2 ช่วงเดือนมีนาคม 
2563 

2.  จัดสรรงบประมาณตามประเด็นกลยุทธ์ 
3. จัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับ

ประเด็นกลยุทธ์   
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้เป็นงบด าเนินการ ประกอบด้วย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค   
5. จัดสรรงบประมาณเป็นงบเงินอุดหนุน ส าหรับการท าวิจัย 
6. จัดสรรงบประมาณเป็นงบลงทุน ส าหรับจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน 
ซึ่งเมื่อแยกตามพันธกิจซึ่งสอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์พบว่า มี

การจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
1. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนอง

กลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย จัดสรรร้อยละ 40 
2. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่น

อย่างมีคุณภาพ จัดสรรร้อยละ 5 
3. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

แก่ชุมชนท้องถิ่น จัดสรรร้อยละ 40 
4. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน จัดสรรร้อยละ 4 
5. ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ จัดสรรร้อยละ 11 
โดยมีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส รอบ 3 
เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน (EDU 5.1-3-2) โดยมีผลการ
เบิกจ่าย ดังนี้ 
 

ที่ 1 ,2 , 3 และ 4  
EDU  5.1-3-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 18.92 
ไตรมาสที่ 2 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 20.53 
ไตรมาสที่ 3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 47.55 
ไตรมาสที่ 4 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 75.11 

     และรายงานต่อผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัย (EDU 5.1-3 -3) ซึ่งจากการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทางการเงินในปีงบประมาณ 2563 พบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อ COVID–19 ส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินงานใน
ระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ และมีหลายโครงการที่ต้องขอเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด าเนินการเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการได้ รวมถึงการ
เบิกจ่ายงบลงทุนส าหรับห้องปฏิบัติการ และเงินอุดหนุนทุนวิจัย ไม่
สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณได้ จึงมีการด าเนินการ
กันเหลื่อมปี เพ่ือให้สามารถด าเนินการบรรลุตามพันธกิจได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี โดย
จัดท าเป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารของคณะกับมหาวิทยาลัย โดยมีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงอย่างเป็นระบบ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
     คณะครุศาสตร์มีการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ ระหว่างคณบดี
กับอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (EDU 5.1-4-1)เพ่ือร่วม
รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของคณะที่สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย เพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้ 
     โดยคณะครุศาสตร์มีการก าหนดให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธาน
สาขาวิชา หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับฝุาย
งานที่ดูแลรับผิดชอบ  และมีการก ากับติดตามให้จัดท ารายงานผลตาม
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ (EDU 5.1-4-2) เพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของทุกตัวชี้วัด ในทุกไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน รอบ 
6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน  และรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์ 

EDU 5.1-4-1 ค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ ล า ป า ง  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
EDU 5.1-4-2 รายงานผลตาม
ตัวชี้ วัดของแผนปฏิบัติ งาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีการก าหนดตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
จ านวน ทั้งสิ้นจ านวน 29 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
ประเด็นกลยทุธ์/ตัวชี้วดั เป้าหมาย

ของ
มหาวิทยาลัย 

เป้าหมาย
ของคณะ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1    
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละการมีงานท าของ
บัณฑิต 

ร้อยละ 85 ร้อยละ 85 รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ 
ประธานสาขาวิชา 

ตัวชี้ วั ดที่  2  ร้อยละของบัณฑิตที่
ท างานตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เรียน 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 65 รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ 
ประธานสาขาวิชา 

ตัวชี้วัดที่  5 ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาด้านอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 รองคณบด ี
ฝุ า ยบริ ห า รและ
กิจการนักศึกษา 
ประธานสาขาวิชา 

ตัวชี้วัดที่  6 ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะคนไทย 4 
ประการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 รองคณบด ี
ฝุ า ยบริ ห า รและ
กิจการนักศึกษา 
ประธานสาขาวิชา 

ตัวชี้วัดที่  9 ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ 
ประธานสาขาวิชา 

ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 
โดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

ระดับคะแนน
4.00  

ไม่น้อยกวา่ 
4.00  

รองคณบดี 
วางแผนและ
ประกันคุณภาพ 
ประธานสาขาวิชา 

ตัวชี้วัดที่ 13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อการจัดการเรียนการ
ส อ น แ ล ะ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยก าหนด 

4.00 คะแนน ไม่น้อยกวา่ 
4.00  

รองคณบด ี
ฝุ า ยบริ ห า รและ
กิจการนักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละการคงอยู่ห้อง
นักศึกษาเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝุ า ย
วิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของหลักสูตรครุ
ศาสตร์ที่มีการปรับปรุงเพื่อให้บัณฑิต
ครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏมีอั ต
ลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพและ
ม า ต ร ฐ า น วิ ช า ชี พ  พ ร้ อ ม ด้ ว ย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระบรม

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร า โ ช บ า ย ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
คุณลักษณะของครูศตวรรษที่ 21 
 
ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของบัณฑิตครูที่
สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายใน 1 
ป ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ 
ประธานสาขาวิชา 

ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการกับการวิจัย บริการ
วิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ 
ประธานสาขาวิชา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2    
ตัวชี้วัดที่  1 จ านวนชุมชนที่มีความ
เข้มแข็งยั่งยืนจากการได้รับประโยชน์
จ ากงานวิ จั ยหรื อนวั ตกรรมขอ ง
มหาวิทยาลัย  

6 ชุมชน 1 ชุมชน ผู้ช่ วยคณบดีฝุาย
วิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

จ านวน 90 จ านวน 1 ผู้ช่ วยคณบดีฝุาย
วิจัย 

ตัวชี้ วั ดที่  5  จ านวนงานวิจั ยหรือ
นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 

40 โครงการ 20 โครงการ ผู้ช่ วยคณบดีฝุาย
วิจัย 

ตัวชี้วัดที่  6 ร้อยละของการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

ร้อยละ 30 ร้อยละ 20 ผู้ช่ วยคณบดีฝุาย
วิจัย 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3    
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละสะสมของจ านวน
หมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เข้า
ด า เนินโครงการเปรียบ เทียบกับ
จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่บริการ 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 15 ประธานศูนย์ศึกษา
และพัฒนาครูฯ 

ตัวชี้วัดที่  3 อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ครัวเรือนในพื้นที่การพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 5 ผู้ช่ วยคณบดีฝุาย
วิจัย 

ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการอ่านออกเขียนได้
ข อ ง จ า น ว น ป ร ะ ช า ก ร ใ น วั ย
ประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ประธานศูนย์ศึกษา
และพัฒนาครูฯ 

ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ที่เกี่ยวกับการน้อมน าพระราโชบาย
ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า  เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 
ประการ สู่การปฏิบัติในพื้นที่บริการ

2,500 คน 1,600 คน รองคณบด ี
ฝุ า ยบริ ห า รและ
กิจการนักศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ 8 จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การ ศึกษา  ที่ ให้ บริ ก ารแก่ ชุ มชน 
ท้องถิ่น 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ 

ตัวชี้วัดที่ 9 จ านวนหลักสูตรอบรมและ
ศึกษาต่อเนื่อง 

24 หลักสูตร 8 หลักสูตร รองคณบด ี
ฝุายวิชาการ 
ประธานศูนย์ศึกษา
และพัฒนาครูฯ 

ตัวชี้วัดที่ 13 จ านวนโครงการส่งเสริม
สืบสานโครงการอัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

4 โครงการ 2 โครงการ คณะกรรมการ
โครงการ
พระราชด าร ิ

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4     
ตัวชี้วัดที่  4 ร้อยละของนักศึกษาที่
เรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า รอ นุ รั ก ษ์ แ ล ะสื บส า น
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 รองคณบด ี
ฝุ า ยบริ ห า รและ
กิจการนักศึกษา 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5    
ตั ว ชี้ วั ด ที่  1  ร ะ ดั บ ก า ร บ ร ร ลุ
ความส าเร็จของการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยตาม
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

ระดับ 4 ระดับ 4 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝุ า ย
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ประกันคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้าน
การบริการ และบริหารจัดการของ
บุคลากร และผู้รับบริการ 

3.50  ไม่น้อยกวา่ 
3.51  

หัวหน้าส านักงาน
คณบด ี

ตัวชี้วัดที่ 4 จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลในระดับชาติหรือนานาชาติ 

5 คน 1 คน ร อ ง ค ณ บ ดี ฝุ า ย
บริหารและกิจการ
นักศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนผลการประเมิน
มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
ประเมินมหาวิทยาลัย 

4.20 คะแนน ไม่น้อยกวา่ 
4.00 

ร อ ง ค ณ บ ดี ฝุ า ย
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ประกันคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 6 คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 

4.10 คะแนน ไม่น้อยกวา่ 
4.00 

ร อ ง ค ณ บ ดี ฝุ า ย
ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ประกันคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ในองค์กร 

ระดับ 4 ระดับ 4 ร อ ง ค ณ บ ดี ฝุ า ย
วิชาการ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และรายงานความส าเร็จของแผนยุทธ์
ศาสตร์ต่อ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
       คณะครุศาสตร์มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  และรายงานติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563  ในทุกไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานและ
ติดตามผลการด าเนินงานจากหัวหน้าหน่วยงานทุกส่วนงาน จากนั้นจึง
เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยในทุกไตรมาส 
เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึงการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวมถึงสถานการณ์
เบิกจ่ายงบประมาณของคณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการฝุายวางแผน 
ฯ มีการน าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและการเบิกจ่ายงบประมาณ   
มาวิเคราะห์และหาแนวทางในการด าเนินการแก้ปัญหา เช่น การติดตาม
ผลการด าเนินโครงการ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด การด าเนินโครงการให้ตรงตามปฏิทิน
แผนงานของแต่ละหน่วยงาน  
         ทั้งนี้ คณะกรรมการฝุายวางแผนฯ มีการน าข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม มาใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้
น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ไปปรับใช้ในการวางแผนการด าเนิน
โครงการในรอบการรายงานไตรมาสถัดไป ส่งผลให้คณะครุศาสตร์มีผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 
ประเด็นกลยทุธ์/ตัวชี้วดั เป้าหมายของ

คณะ 
ผลการ
ด าเนินงาน 
(ไตรมาส4) 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1   
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละการมีงานท าของบัณฑิต ร้อยละ 85 ร้อยละ 92.09 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงและ
สัมพันธ์กับสาขาที่เรียน 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 74.30 

ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.90 

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะคนไทย 4 ประการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.38 

EDU.1-5-1 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ 2563  
EDU 5.1-5-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ครั้ งที่  13/2563 วันที่  28 
ตุลาคม 2563 
EDU 5.1-5-3 รายงานประชุม
ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ค รั้ ง ที่ 
15/2563 วันที่ 10 ธันวาคม 
2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตั ว ชี้ วั ด ที่  9  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.25 

ตัวชี้วัดที่  11 ระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมิน
สมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQF) โดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

ไม่น้อยกวา่ 
4.00  

คะแนนเฉลี่ย
4.37  

ตัวชี้วัดที่ 13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยก าหนด 

ไม่น้อยกวา่ 
4.00  

ค่าเฉลี่ย 
4.34  

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละการคงอยู่ห้องนักศึกษาเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 95.19 

ตัวชี้วัดที่ 20 ร้อยละของหลักสูตรครุศาสตร์ที่มีการ
ปรับปรุงเพื่อให้บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพ พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาและคุณลักษณะ
ของครูศตวรรษที่ 21 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 21 ร้อยละของบัณฑิตครูที่สอบบรรจุผ่าน
เกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 47.50 

ตัวชี้วัดที่ 23 ร้อยละหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มี
การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย 
บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2   
ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งยั่งยืน
จากการได้รับประโยชน์จากงานวิจัยหรือนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย  

1 ชุมชน 1 ชุมชน 

ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

จ านวน 1 จ านวน 1  

ตัวชี้วัดที่ 5 จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่น 

20 โครงการ 36 โครงการ 

ตัวชี้ วั ดที่  6  ร้อยละของการตีพิมพ์ เ ผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ  

ร้อยละ 20 ร้อยละ 6.88 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3   
ตัวชี้วัดที่  2 ร้อยละสะสมของจ านวนหมู่บ้านที่
มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ข้ า ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร
เปรียบเทียบกับจ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่
บริการ 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 25  

ตัวชี้วัดที่ 3 อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือนใน
พื้นที่การพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 43.25 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตัวชี้วัดที่ 6 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของจ านวน
ประชากรในวัยประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 97.26 

ตัวชี้วัดที่ 7 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการ
น้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ สู่
การปฏิบัติในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 

1,600 คน 1,366 คน 

ตัวชี้วัดที่  8 จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ที่ให้บริการแก่
ชุมชน ท้องถิ่น 

1 ศูนย์ 1 ศูนย์ 

ตัวชี้วัดที่  9 จ านวนหลักสูตรอบรมและศึกษา
ต่อเนื่อง 

8 หลักสูตร 1 หลักสูตร 

ตัวชี้วัดที่  13 จ านวนโครงการส่งเสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

2 โครงการ 2 โครงการ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4    
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนหรือเข้าร่วม
กิจกรรมหรือมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 37.01 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5   
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับการบรรลุความส าเร็จของการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยตามตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ 

ระดับ 4 ระดับ 4 

ตัวชี้วัดที่ 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการบริการ 
และบริหารจัดการของบุคลากร และผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกวา่ 
3.51  

ค่าเฉลี่ย 4.93  

ตัวชี้วัดที่  4 จ านวนบุคลากรที่ ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 คน - 

ตัวชี้วัดที่ 5 คะแนนผลการประเมินมหาวิทยาลัย
โดยคณะกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกวา่ 
4.00 

4.26 คะแนน 

ตัวชี้ วัดที่  6 คะแนนผลการประเมิน คุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกวา่ 
4.00 

4.72 คะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความส าเร็จของการจัดการความรู้
ในองค์กร 

ระดับ 4 ระดับ 4 

 
     จากผลการด าเนินงานดังกล่าว พบว่าคณะครุศาสตร์มีผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2563 จ านวนทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ด าเนินการบรรลุเปูาหมาย 
จ านวน  23 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 79.31 และมีตัวชี้วัดที่ด าเนินการไม่
บรรลุเปูาหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 20.69 และน าเสนอต่อ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางในการประชุมครั้งที่  
13/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งที่ 15/2563 วันที่ 10 ธันวาคม 2563   
   ซึ่งมีข้อเสนอแนะคือให้พิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเพ่ือฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน 
    รวมถึงในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีการทบทวนและจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี   
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมา
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เกิดผลการพัฒนาอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
     ในปีงบประมาณ 2564 คณะครุศาสตร์ทบทวนและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาครู การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน า
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการ และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมาใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ซึ่งได้มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 13 
โครงการ/กิจกรรม 

2. ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู มีโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 
52 โครงการ/กิจกรรม 

3. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีโครงการ/กิจกรรม
ทั้งสิ้น 53 โครงการ/กิจกรรม   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีโครงการ/กิจกรรม
ทั้งสิ้น 18 โครงการ/กิจกรรม 

EDU 5.1-6-2 แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะครุ
ศาสตร์ ปี2563 - 2567 
EDU 5.1-6-1 แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
     นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2564 คณะครุศาสตร์ยังได้รับการจัดสรร
งบประมาณงบลงทุนส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ
ทดลองการสอนและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของสาขาวิชาภาษาไทย 
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและผลิตสื่อการสอนทางภาษาไทย และ
ห้องปฏิบัติการระบบมัลติมีเดีย และเทคโนโลยีสื่อกราฟิก ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนแก่นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
    รวมถึ งมีการจัด โครงการ พัฒนาภาษา อังกฤษเ พ่ือการสอบ
มาตรฐานสากล (CEFR) เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ ด าเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การบริหารและพัฒนาคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 - 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรด้วยกระบวนการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาใน
ลักษณะสองทิศทางการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีที่ส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีส่วนร่วมหา
แนวทางในการแก้ปัญหาของคณะ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
       คณะครุศาสตร์มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ภายในหน่วยงานด้วยกระบวนการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาในลักษณะ
สองทิศทาง โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนทุกคนร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานฝุายต่างๆ ตาม
พันธกิจภายในคณะ โดยทุกหน่วยงานเสนอรายชื่อบุคลากรในสังกัดของ
ตนเองเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝุายต่างๆ (EDU 5.2-1-1) ตามต าแหน่ง
หน้าที่/ภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน โดยมีคณบดี  รอง
คณบดี และผู้ช่วยคณบดี ปฏิบัติหน้าที่ประธานในชุดคณะกรรมการตาม
งานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ การ
ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ รวมถึงการประชุมฝุายงาน
ต่างๆ ภายในคณะ เช่น การประชุมคณะกรรมการฝุายวางแผนและ
ประกันคุณภาพ  การประชุมคุรุศึกษา การประชุมการประเมินบุคลากร 
การประชุมพิจารณาอนุมัติเกรด การประชุมสัมมนาอาจารย์นิเทศก์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ซึ่งการประชุมต่างๆ นอกจากจะเป็นการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของแต่ละฝุายงานให้ทุกคนในองค์กรรับทราบร่วมกันแล้ว 
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานทั้งการเรียนการสอนการสนับสนุนการ
เรียนการสอน และการบริหารจัดการ และหาข้อยุติร่วมกันในการ

EDU 5.2-1-1 ค าสั่ง
คณะกรรมการ คณะครุศาสตร์ 
EDU 5.2-1-2 ภาพถ่ายคณะ
ครุศาสตร์ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตัดสินใจด าเนินการต่างๆ เพ่ือพัฒนาคณะครุศาสตร์  
       นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังมีการสร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม
และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน (EDU 5.2-1-2) ภายใต้
วัฒนธรรมองค์กรที่ เน้นการมีส่วนร่วมของทุกคน ทั้ งนี้  การสร้าง
บรรยากาศ การจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนมีการแบ่ง
พ้ืนที่ภายในคณะให้เป็นทั้งส่วนส านักงาน และห้องเรียน ซึ่งส่วนส านักงาน
แบ่งได้เป็น ห้องผู้บริหาร ห้องส านักงานคณบดี ห้องพักอาจารย์แต่ละ
สาขาวิชารวมไปถึงห้องศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ห้องสารสนเทศ  
ห้องศึกษาค้นคว้า  ห้องศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ห้องศูนย์วิจัยการศึกษา โดยทุกห้องมีวัสดุ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่อ
การปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน รวมถึง Wi-Fi เพ่ือใช้ในการสืบค้นผ่าน 
Internet     
       อีกทั้ง ในส่วนของห้องเรียน นอกจากจะมีห้องเรียนที่มีอุปกรณ์
พ้ืนฐาน ที่เหมาะสมต่อการเรียนแล้ว ยังมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการศึกษาปฐมวัย  ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  
ห้องปฏิบัติการภาษาไทย  ห้องSmart Classroom และห้อง Micro 
teaching  รวมทั้งมี Wi-Fi เพ่ือใช้ในการสืบค้นผ่าน Internet  ซึ่งจะช่วย
ให้การเรียนการสอนภายในคณะมีความหลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วย นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังมีลานสุนทรี  ลานครูดีและลาน
กิจกรรมชั้นหนึ่งอาคาร 52 เพ่ือให้นักศึกษา บุคคลกรสายวิชาการ 
บุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงประชาชนทั่วไปสามารถใช้ในการจัดกิจกรรม
สันทนาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet   
   ทั้งนี้ เพ่ือลดภาระในการจัดท าเอกสารส านักงานของบุคลากรสาย
วิชาการ คณะครุศาสตร์จึงได้มีการก าหนดความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร
สายสนับสนุนในการจัดท าเอกสาร ช่วยเหลือ ติดต่อ และประสานงาน
ให้แก่บุคลากรสายวิชาการโดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นสาขาวิชา  อีกท้ัง 
การท างานในหน้าที่หลักของบุคลากรสายสนับสนุนมุ่งการบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว และครบวงจรแบบ  One stop service 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ โดยน าเสนอข้อมูลที่
แสดงถึงการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
      ผู้บริหารคณะครุศาสตร์บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปฏิบัติงานต่างๆ ภายใต้ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนดด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ มีการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น รักษาผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการ โดยมีคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ  คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือ
กลั่นกรองในเรื่องมาตรฐานทางวิชาการที่จะเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จริยธรรมในการท างานวิจัยหรืองานวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีการ
ติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงการตรวจสอบภายใน
ของคณะครุศาสตร์ และรายงานการเงินต่อสภามหาวิทยาลัย 

1. หลักประสิทธิผล   
             คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการบริหารจัดการเป็นไปตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยมีแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณตามที่ได้รับ
การจัดสรรตามยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์
และเปูาหมายที่ชัดเจน มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ตลอดจนมีกระบวนการปฏิบัติราชการและระบบงานที่เป็น
มาตรฐาน มีการประชุมกรรมการประจ าคณะ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ การประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือก ากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและรับฟังข้อคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเป็น
ประจ าอย่างต่อเนื่องและมีการจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือแสดงถึงผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี  
         ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าคณะครุศาสตร์มีพันธกิจหลักคือ การผลิตบัณฑิต 
และจากการส ารวจบัณฑิตในปีการศึกษา 2562 พบว่า บัณฑิตที่ได้งานท า
ของบัณฑิตภายใน 1 ปี ถึงร้อยละ 91.58 ประกอบด้วยบัณฑิตสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยร้อยละ 98.68  สาขาวิชาภาษาไทยร้อยละ 96.25  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 92.98 และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ร้อยละ 
96.00 (EDU 5.2-2-1)  มีผลการด าเนินงานพันธกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 
อยู่ในระดับดีมาก (EDU 5.2-2-2)   

EDU 5.2-2-1 รายงานผล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  ปีการศึกษา 
2562 

EDU 5.2-2-2ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 
EDU 5.2-2-3 รายงานผลการ
ติ ด ต า ม  ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลงานของคณะ และ
คณบดี ปีงบประมาณ 2563 
EDU 5.2-2-4หนังสือ สพฐ.ที่ 
ศธ 04216/1779 ลว .  20 
มีนาคม 2555 เรื่องการพัฒนา
ครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
วิทยฐานะ 
EDU 5.2-2-5โครงการพัฒนา
คุณภาพชี วิ ตและยกระดั บ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก 
EDU 5.2-2-6โครงการ
ส นั บ ส นุ น สื่ อ วิ ดี ทั ศ น์
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
EDU 5.2-2-7โครงการยกระดับ
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การ
เขียนและการวิ เคราะห์ของ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. หลักประสิทธิภาพ 

คณะครุศาสตร์มีการจัดการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรทุกหลักสูตร มีการจัด
ความส าคัญและความเร่งด่วนของงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้งานเสร็จ
ทันเวลา มีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพ่ือลดต้นทุนและ
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีการวางแผน การบริหาร
อัตราก าลังการกระจายงานแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถ นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากบุคลากรที่เกษียณแล้วมา
ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่รับเงินเดือน และมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการบริหารของคณบดี ปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ระดับคะแนน 4.26 โดยมผีลการประเมินทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การน าองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์และการก ากับดูแลองค์กร  
            มีระดับคะแนน 4.32  
ด้านที่ 2 การบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์และการน าแผนยุทธศาสตร์ 
            สู่การปฏิบัติ  มีระดับคะแนน 4.29 
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการนักศึกษาและผู้ส่วนได้ส่วนเสีย  
            มีระดับคะแนน 4.21 

ด้านที่ 4 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ มีระดับคะแนน 4.25 

ด้านที่ 5 ผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
           ประจ าปี และตามพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย มีระดับ
คะแนน 4.22 (EDU 5.2-2-3) 
3. หลักตอบสนอง 

คณะครุศาสตร์มีช่องทางในการรับฟังและเรียงล าดับความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพียงพอและครอบคลุมทุกกลุ่มโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ มีสายตรงคณบดี มีช่องทางรับความคิดเห็นจากผู้มาใช้
บริการ และมีการรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากศิษย์เก่าและศิษย์
ปัจจุบัน จากนั้นคณะครุศาสตร์น าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นฐานในการปรับปรุง
และพัฒนาจนส่งผลให้คณะครุศาสตร์ได้รับมอบหมายจาก สพฐ.ให้เป็น
หน่วยพัฒนาครูฝึกอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ (EDU5.2-2-4) ซึ่งเป็นผลจากการประเมินศักยภาพ ความ

นั ก เ รี ย น ใน ร ะดั บ ก า ร จั ด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
EDU 5.2-2-8หนังสือ สกอ.ที่ 
ศธ 0503(5)/ว 1977 ลว. 26 
ธันวาคม 2560 เรื่อง ผลการ
คัดเลือกสถาบันผลิตครูเข้าร่วม
โครงการผลิตครู เ พ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 
EDU 5.2-2-9รายงานการ
ประชุมอาจารย์และบุคลากร
ประจ าภาคเรียนที่  1/2563 
และ 2/2563 
EDU 5.2-2-10โครงการพัฒนา
คณะครุศาสตร์ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
EDU 5.2-2-11แบบบันทึก
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ประจ าภาคเรียน 
EDU 5.2-2-12ค าสั่งมอบ
อ านาจให้รองคณบดี ผู้ ช่วย
คณบดี ให้ ปฏิ บั ติ ง านแทน
คณบด ี
 
EDU 5.2-2-13ค าสั่ ง
มอบหมายงานบุคลากรสาย
สนับสนุน 
EDU 5.2-2-14เว็บไซต์ของ
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ 
www.edulpru.com 
EDU 5.2-2-15ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะครุ

http://www.edulpru.com/
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เชื่ อมั่ น  ความไว้ ว าง ใจให้ เป็ นหน่ วย พัฒนาครู  1  ใน  27 แห่ ง 
ทั่วประเทศ  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนฐานราก (EDU 5.2-2-5) โครงการสนับสนุนสื่อวิดีทัศน์ประกอบการ
เรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก        
(EDU 5.2-2-6)   และโครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน
และการวิ เคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
(EDU 5.2-2-7)  และส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา (EDU5.2-2-8) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ 
           ผู้บริหารคณะครุศาสตร์มีการสื่อสาร และท าความเข้าใจเรื่อง
แผนงานให้แก่ทุกคนที่รับผิดชอบ มีการสร้างความตระหนักในความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนและหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งพร้อมรับการ
ตรวจสอบ มีความยืดหยุ่นในการท างาน โดยเปิดรับมุมมองความคิดเห็นใหม่ 
ๆ ตลอดเวลา เพ่ือประยุกต์หรือปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมใน
การประชุมอาจารย์และบุคลากรประจ าภาคเรียน  (EDU5.2-2-9)  และหา
แนวทางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคลากรในทางที่ดีขึ้น โดยมีการจัดการ
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอนและการวิจัย (EDU5.2-2-10)  
นอกจากนี้ในการด าเนินงานของผู้บริหารคณะครุศาสตร์ก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อนักศึกษา เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคม ดังนั้นคณะครุศาสตร์ ได้ก าหนดให้
อาจารย์จัดท าบันทึกข้อตกลงภาระงานทุกภาคเรียน (EDU5.2-2-11) มีการ
มอบอ านาจ การตัดสินใจไปสู่บุคคลที่ชัดเจนและปฏิบัติได้เช่น การมอบ
อ านาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีปฏิบัติราชการแทนคณบดี (EDU5.2-2-
12) การมอบหมายงานให้บุคลากรสายสนับสนุน (EDU5.2-2-13) 

5. หลักความโปร่งใส 
คณะครุศาสตร์มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และท าความ

เข้าใจปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเปูาหมายให้แก่บุคลากรในคณะครุ
ศาสตร์และสาธารณชนทั่วไป และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
รับรู้ในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
บนเว็บไซต์ (EDU5.2-2-14)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะ          

ศาสตร์ 
EDU 5.2-2-16ค าสั่งแต่งตั้ง
รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
คณะครุศาสตร์ 
EDU 5.2-2-17รายงานแสดง
ฐานะการเงิน เงินกองทุนคณะ
ครุศาสตร์ 
EDU 5.2-2-18แผนการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ
ภ า ย ใ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ปีงบประมาณ 2563-2564 
EDU 5.2-2-19หนังสือเชิญ
ประชุ มและใบเซ็ นชื่ อ เข้ า
ประชุมกรรมการประจ าคณะ
ครุศาสตร์EDU 5.2-2-20
หนั งสื อเชิญประชุมและใบ
เ ซ็ น ชื่ อ เ ข้ า ป ร ะ ชุ ม
กร รมการบริ ห า รคณะครุ
ศาสตร์ 
EDU 5.2-2-21ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการด าเนินโครงการต่างๆ 
EDU 5.2-2-22หนังสือเชิญ
ประชุมอาจารย์และบุคลากร
คณ ะครุ ศ า ส ต ร์ ค รั้ ง ที่  1 -
2/2563, 1-3/2564EDU 5.2-
2-23ค าสั่งมอบอ านาจให้รอง
ค ณ บ ดี  ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ใ ห้
ปฏิบัติงานแทนคณบดี 
EDU 5.2-2-24ค าสั่ ง
มอบหมายงานบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
( EDU5.2-2-15)  การแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับภารกิจของงาน (EDU5.2-2-16)  มีระบบการบริหารงานการเงินและพัสดุ
ที่รัดกุมโดยมีการรายงานฐานะการเงิน -เงินกองทุนคณะครุศาสตร์              
(EDU5.2-2-17)  มีระบบการตรวจสอบการท างานในหน่วยงานที่มีขั้นตอน
และวิธีปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก นี้คณะครุศาสตร์ยังได้รับ
การตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เพ่ือความถูกต้องและโปร่งใสอีกด้วย (EDU5.2-2-18) 

6. หลักการมีส่วนร่วม 
คณะครุศาสตร์มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ

ปรับปรุงการท างานเมื่อมีข้อเสนอแนะ  มีการประสานความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอ่ืนผ่านการท างานในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือ  มีการ
ท างานเป็นทีม  มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
ระดับวางแผนและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การ
บริหารงานของคณะครุศาสตร์ทุกระดับมีการด าเนินงานในรูปของทีมงาน 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีการประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือ เสนอ
ความคิดเห็น เห็นชอบร่วมกันของสมาชิก ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ 
(EDU5.2-2-19) คณะกรรมการบริหารคณะ (EDU5.2-2-20) คณะกรรมการ
โครงการต่างๆ (EDU 5.2-2-21) และมีการประชุมอาจารย์และบุคลากรของ
คณะเป็นประจ าทุกภาคเรียน (EDU 5.2-2-22) 

7. หลักการกระจายอ านาจ 
           ผู้บริหารคณะครุศาสตร์มีการสื่อสารในเรื่องของแผนปฏิบัติราชการ
มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน  อีกท้ังคณบดีคณะครุ
ศาสตร์มีการบริหารงานโดยมีการมอบอ านาจให้รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีให้
ปฏิบัติงานแทนคณบดี (EDU5.2-2-23) มีการมอบหมายงานให้บุคลากร
สามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (EDU5.2-
2-24)  มีการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือ
สร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย         
(EDU5.2-2-25) 

8. หลักนิติธรรม 
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์มีการก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่                

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายงานใน

EDU 5.2-2-25แบบประเมิน
และผลการประเมินความพึง
พอใจในการให้บริ การของ
ส านั ก ง านคณบดี คณะครุ
ศาสตร์ 
EDU 5.2-2-26คู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
EDU 5.2-2-27ประกาศรับ
ส มั ค ร เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ใ น
มหาวิทยาลัย 
EDU 5.2-2-28ประกาศ
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
เงินกองทุนคณะครุศาสตร์ 
EDU 5.2-2-29ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
EDU 5.2-2-30รายงานการ
ประชุมอาจารย์และบุคลากร 
ครั้งที่ 2/2564 
EDU 5.2-2-31ค าสั่งให้
บุคลากรไปราชการเพ่ือพัฒนา
ตนเอง 
EDU 5.2-2-32บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) 
EDU 5.2-2-33การจัด
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษาและผู้ประสานงาน
โ ร ง เ รี ย น เ ค รื อ ข่ า ย ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู   
EDU 5.2-2-34การอบรมครูพ่ี
เลี้ ยงโรงเรี ยนเครื อข่ ายฝึ ก
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
หน้าที่ของรองคณบดีฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้อ านาจในการบริหารราชการ
ด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้มีส่วนได้
เสีย มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม มีกฎ มีระเบียบ 
ข้อบังคับต่ าง ๆ ที่สอดคล้องกับอ านาจตามกฎหมาย ตามพ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มีคู่มือในการปฏิบัติงานเป็นล าดับ (EDU 
5.2-2-26) 

9. หลักความเสมอภาค 
ผู้บริหารคณะครุศาสตร์มีการให้บริการอย่างเสมอภาค ไม่มีการ

แบ่งแยกด้านชาย/หญิงถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ และ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา ไม่ว่ าจะเป็นการรับนักศึกษาเข้าเรียน              
(EDU5.2-2-27) และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ แก่อาจารย์และบุคลากรใน
สังกัดอย่างเท่าเทียมกัน (EDU5.2-2-28) มีคุณธรรมในการบริหารจัดการ มี
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เช่น การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน (EDU5.2-2-29) การมอบหมายงานตามภาระงานที่เหมาะสม 
การมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูให้แก่อาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นในการท างานจน
เห็นผล เช่น อาจารย์ที่มีผลการประเมินการสอนดีเด่นและมีการยกย่อง
ชมเชยในการประชุมอาจารย์และบุคลากรประจ าภาคเรียน (EDU5.2-2-30)  
นอกจากนี้มีการเปิดโอกาสให้อาจารย์และบุคลากรไปพัฒนาตนเองผ่านการ
เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ  ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นเพ่ือพัฒนาตนเองซึ่งเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน  (EDU5.2-2-31) 

10. หลักมุ่งฉันทามติ 
คณะครุศาสตร์มีการจัดท าข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหา
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะ
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมที่เกี่ยวข้องเมื่อ
ต้องท าภารกิจที่มีหลายแนวทางให้เลือกปฏิบัติ เช่น การจัดท าบันทึก
ข้อตกลงต่างๆ  (EDU5.2-2-32) การจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้ประสานงานโรงเรียนเครือข่ ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 
(EDU5.2-2-33)  การอบรมครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู (EDU5.2-2-34)  ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา (EDU5.2-2-35)  
ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (EDU5.2-2-36)   

ประสบการณ์วิชาชีพครู 
EDU 5.2-2-35 รายงานผล
โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษา 
EDU 5.2-2-36ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 บริหารงานภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่หรือระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและสนับสนุนการตัดสินใจ 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์ มีการน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ในรอบ 
5 ปีที่ผ่านมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ SWOT ของคณะครุศาสตร์ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2563 
(EDU 5.2-3-1)  นอกจากนี้คณะครุศาสตร์มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(EDU 5.2-3-2)เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ครุศาสตร์ในแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ 

1. ระบบจัดการงานสารบรรณ มีการใช้ระบบสารสนเทศในการ
บันทึกข้อมูลหนังสือรับ หนังสือส่ง  ค าสั่งต่างๆ  เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา  

2. ระบบจัดการงานบุคลากร เป็นระบบแสดงข้อมูลที่ส าคัญของ
บุคลากรภายในคณะ โดยแยกเป็นสาขาวิชา  

3. ระบบควบคุมงบประมาณ ใช้ส าหรับเป็นข้อมูลในตรวจสอบการ
เบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ ของแต่ละหน่วยงานภายในคณะ ซึ่ง
สามารถ 

4. ระบบควบคุมครุภัณฑ์ ใช้ส าหรับจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ของคณะ
ครุศาสตร์  

5. ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ใช้ส าหรับนักศึกษาในการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนคณะครุ
ศาสตร์  

6. ระบบประเมินส านักงานคณบดี ใช้ส าหรับบุคลากรที่มาใช้
บริการส านักงานคณบดี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

7. ระบบบริหารงานวิจัย ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบผลงานวิจัย 
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวนเงินทุนอุดหนุนวิจัย ในแต่ละปีงบประมาณ 

8. ระบบสืบค้นหนังสือห้องสมุด ใช้ส าหรับให้ผู้ใช้บริการห้องสมุด
คณะครุศาสตร์ ค้นหาหนังสือท่ีต้องการ 

9. ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตใช้ส าหรับบันทึก
กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมระหว่างเรียน  

10. ระบบบันทึกภาวการณ์มีงานท า ใช้ส าหรับเป็นแหล่งข้อมูลศิษย์

EDU 5.2-3-1 แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ 
ครุศาสตร์  
EDU 5.2-3-2 
www.edulpru.com 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เก่าของคณะครุศาสตร์ โดยมีการแสดงข้อมูลแสดงภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตคณะครุศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา รวมถึงข้อมูลความต้องการของ
ศิษย์เก่า  

11. ระบบการบริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งเป็น
แหล่งเรียนรู้ Online การบริการวิชาการตามโครงการ/กิจกรรมศูนย์
พัฒนาครู และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
       ซึ่งทุกระบบจะสามารถเข้าถึงได้ทางหน้าเว็บไซต์คณะครุศาสตร์  
โดยมีการใช้รหัสของผู้เกี่ยวข้องในการเข้าใช้ระบบเพ่ือปูองกันความ
ปลอดภัยของข้อมูล 
 
 เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนงบประมาณเพ่ือการพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งน ามาวิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มทุน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขันของแต่ละหลักสูตร เพ่ือประกอบการบริหารหลักสูตร
และการตัดสินใจในการเปิดปิดหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
          คณะครุศาสตร์มีการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และแนวทางการค านวณที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ซึ่งคณะครุศาสตร์เป็นองค์กรในการผลิตบัณฑิต โดยมีการบูรณา
การการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
            ดังนั้นการค านวณต้นทุนต่อหน่วยด้านการผลิตบัณฑิต เป็นการ
ค านวณจากทั้งต้นทุนทางตรงซึ่งเป็นงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการ
จัดสรรเป็นและต้นทุนทางอ้อมซึ่งเป็นงบประมาณหน่วยงานกลางที่ปัน
ส่วนไปให้คณะตามสัดส่วน FTES ตามรอบปีงบประมาณที่สอดคล้องกับ
รอบปีการศึกษาซึ่งต้นทุนในการผลิตบัณฑิตเป็นงบประมาณประจ าปีที่
จัดสรร ส่วนผลผลิตด้านการผลิตบัณฑิตใช้จ านวน FTES ของแต่ละภาค
การศึกษาที่สอดคล้องกับรอบปีงบประมาณ  
 ซึ่งคณะครุศาสตร์ได้น าข้อมูลรายงานต้นทุนต่อผลผลิตของ
คณะครุศาสตร์ที่ได้จากการค านวณของมหาวิทยาลัยมาวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยหลักสูตรและใช้ข้อมูลต้นทุนรวมจ าแนกตามกิจกรรมในการ
วิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และ

EDU 5.2-4-1 รายงานการ
วิ เคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อ
หน่วย ปีงบประมาณ 2562 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
การจัดการเรียนการสอน โดยในปีงบประมาณ 2563 พบว่าคณะ       
ครุศาสตร์ มีต้นทุนทางตรงต่อผลผลิตเท่ากับ 26,811.92    บาท ต้นทุน
ทางอ้อมต่อผลผลิตเท่ากับ 45,742.45 บาท และต้นทุนรวมต่อผลผลิต
เท่ากับ 72,554.37 บาท และค านวณ FTES ในภาพรวมของคณะครุ
ศาสตร์เท่ากับ 1,584.75   และเมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์แยก
หลักสูตร สามารถแจงรายละเอียดได้ดังนี้ (EDU 5.1-2-1) 

1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีค่า FTES เท่ากับ 202.14 
2. หลักสูตรภาษาไทย มีค่า FTES เท่ากับ 156.25 
3. หลักสูตรภาษาอังกฤษ มีค่า FTES เท่ากับ 180.25 
4. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ มีค่า FTES เท่ากับ 102.16 
5. หลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว มีค่า FTES เท่ากับ 212.64  

 
โดยน าค่า FTES ใช้เป็นฐานค านวณ ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่า

การบริหารหลักสูตร และโอกาสในการแข่งขัน ซึ่งผลการค านวณ
ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรเป็นดังนี้ 

หลักสูตร รายรับ/คน ต้นทุนต่อหน่วย 
การศึกษาปฐมวัย 75,000   63,025.05  
ภาษาไทย 75,000    79,673.46  
ภาษาอังกฤษ 75,000    84,761.08  
คอมพิวเตอร์ 80,000  106,369.26  
จิตวิทยาและการแนะแนว 75,000    62,540.40  

            ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตรมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขันส าหรับการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตรได้ดังนี้ 

1. ด้านประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรของคณะครุศาสตร์ ระดับ

ปริญญาตรี ทั้งหมด 5 หลักสูตร พบว่ามีจ านวน 2 หลักสูตรที่มีต้นทุนต่อ

หน่วยต่ ากว่ารายรับของนักศึกษาคือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ

หลักสูตรจิตวิทยาและการแนะแนว   
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2. ด้านประสิทธิผล พิจารณาจากจ านวนบัณฑิตที่มีงานท าหลัง

ส าเร็จการศึกษา พบว่าปีการศึกษา 2563 บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มีงาน

ท าหลังส าเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 96.22 โดยสาขาวิชา

ที่บัณฑิตมีงานท ามากที่สุดคือสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือสาขาวิชาภาษาไทย คิด

เป็นร้อยละ 96.25 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 92.98  ส่วน

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

3. ด้านผลกระทบ คณะครุศาสตร์ด าเนินงานตามภารกิจหลักใน

การผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพเพ่ือท้องถิ่นและสังคม ซึ่งที่ผ่านมา

คณะครุศาสตร์มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้รับรางวัลในระดับท้องถิ่น

และระดับชาติสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนมาก 

จึงท าให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะ

ประสบกับภาวะจ านวนประชากรวัยเรียนลดลงซึ่งส่งผลกระทบกับ

มหาวิทยาลัยเกือบทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 และจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2563 

พบว่ามีจ านวน 2 สาขา ที่มีนักศึกษารับเข้าเกินกว่าแผนรับนักศึกษา  

4. ด้านโอกาสในการแข่งขัน ประเด็นที่เป็นโอกาสในการแข่งขัน
ของคณะครศุาสตร์ได้แก่ 1) มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูของคุรุสภา 2) ร้อยละของบัณฑิตที่ท างานตรงกับสาขาวิชาที่เรียน มี
มากกว่าร้อยละ 70 3) มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนส าหรับนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดี หรือได้รับรางวัลในระดับชาติ  4) มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เ อ้ือต่อการเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนักศึกษาพิการ 5) 
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่าครองชีพระหว่างการศึกษาไม่สูง  
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ ให้มีระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม โดยสามารถวัดผล
ได้อย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยใช้การบริหาร

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือลดมูลเหตุของแต่
ละโอกาสที่จะท าให้คณะครุศาสตร์เกิดความเสียหายอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงการ
บรรลุ เปูาหมายตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะครุศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปี งบประมาณ 25 63 มีการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ (  EDU5.2-5-1)  ซึ่งท า
หน้าที่ในการวางแผนและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะครุศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์มีการวิเคราะห์ 
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ  มีการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสและ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จัดล าดับความเสี่ยงโดยเรียงล าดับความรุนแรง
จากมากไปหาน้อย จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยเลือกความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับมาก และมากที่สุดมาจัดท าแผนการบริหารความเสี่ ยงคณะครุ
ศาสตร์ (  EDU5.2-5-2) น าแผนการบริหารความเสี่ยงขอความเห็นชอบ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 (  EDU5.2-5-3) ด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงเพ่ือควบคุมและลดความเสี่ยงและมีการ
เปรียบเทียบระดับความเสี่ยงเพ่ือแสดงให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงที่ลดลง
ในรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง (  EDU5.2-5-
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณบดี
คณะครุศาสตร์ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุ
ศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 4(  EDU5.2-5-5)  

โดยในปีการศึกษา 2563  จากการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง พบว่ามีความเสี่ยงเรื่อง การระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  มีล าดับความเสี่ยงเป็นอันดับสูงสุด ซึ่งมีความเสี่ยงใน
ระดับสูงมาก  ด้วยเหตุนี้ คณะครุศาสตร์จึงมีการประชุมหารือเพ่ือหา

EDU 5.2-5-1 ค าสั่งที่ 
3029/2562 สั่ง ณ วันที่ 3 
ตุลาคม 2562 แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงคณะครุศาสตร์ 
EDU 5.2-5-2 แผนการบริหาร
ความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ 
EDU 5.2-5-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  
EDU 5.2-5-4 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยง 
EDU 5.2-5-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
แนวทางในการปูองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อ
ปูองกันมิให้การแพร่ระบาดแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 6 มีการด าเนินการจัดการความรู้ที่จ าเป็นต่อการบรรลุเปูาหมายหรือการด าเนินงานที่เป็นปัญหา
ของคณะอย่างเป็นระบบและจัดท าเป็นคลังความรู้ให้บุคลากรในทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
โดยสะดวก เพ่ือการเรียนรู้และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
         คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทาง
วิชาชีพสู่ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน มีเปูาหมายในการพัฒนาด้านการ
ผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา ด้านวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือให้สอดคล้องกับเปูาหมาย พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิสัยทัศน์ของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ และสืบเนื่องจากการด าเนินการจัดการความรู้ ในปี
การศึกษา 2562 ประกอบด้วยหัวข้อการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ 
และการบริหารงานวิจัย ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นประเด็นที่ตรงกับความสนใจและเป็นเรื่องใหม่ในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับนักศึกษาครู รวมทั้งการบริหารงานวิจัยซึ่งเป็นการทบทวน
กระบวนการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับการศึกษาและบริบทเชิงพ้ืนที่ 
คณะกรรมการวิจัยและจัดการความรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง จึงได้ทบทวนแผนงานและวิเคราะห์ประเด็นการจัดการความรู้ 
จึงได้ประเด็นหัวข้อการจัดการความในด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการ
วิจัย โดยด าเนินการตาม 7 ขั้นตอนการจัดการความรู้ โดยได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ภายนอกคือ รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ  สุเสารัจ 
และ ผศ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ร่วมกับคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ผู้ที่มี
ประสบการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อ และใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของคณาจารย์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยประเด็นการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตในหัวข้อ “วิธีการสอนและการวิจัย

EDU 5.2-6-1 แผนการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2563 
EDU 5.2-6-1 สรุปองค์ความรู้
จากการจัดการความรู้  
ปีการศึกษา 2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สู่การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ซึ่งจากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะน ามาสู่การ
จัดการความรู้ที่ต่อเนื่อง โดยสรุปความรู้ ดังนี้ 

1. การออกแบบ มคอ.3 ฐานสมรรถนะที่ต้องค านึงถึง 
- เมื่อเรียนวิชานี้จบแล้ว นักศึกษาต้องเกิดสมรรถนะที่จ าเป็น

อะไรบ้าง 
- ประโยชน์ของสมรรถนะนั้นคืออะไร 
- สมรรถนะนั้นจะเกิดข้ึนได้โดยอาศัยเงื่อนไขอะไร 
- นักศึกษามีสมรรถนะนั้นแล้วหรือยัง รู้ได้อย่างไร 

2. หัวขอ้ส าคัญที่ควรมีใน มคอ.3 ฐานสมรรถนะ 
- ชื่อและค าอธิบายรายวิชา 
- ชื่อผู้สอน วันที่จัดท าหรือปรับปรุงครั้งล่าสุด 
- สมรรถนะประจ ารายวิชา (สมรรถนะเฉพาะ) 
- แผนการสอน กิจกรรม สถานการณ์ท่ีจัดขึ้น 
- แผนการประเมินสมรรถนะ 
- รายการสื่อหรือเอกสารประกอบการสอน 

          ส่งผลให้ได้แนวทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะจากการลงมือปฏิบัติจากโดยใช้ความรู้ (Literacy) ทักษะ 
(Skill) และคุณลักษณะ (Character) จากการบูรณาการรายวิชาที่
เกี่ยวข้องสู่การพัฒนาสมรรถนะที่คาดหวังได้ อย่างไรก็ตามจากบทเรียน
ที่เกิดขึ้น น ามาสู่ข้อเสนอแนะจากการจัดการความรู้โดยภาพรวม ได้แก่ 

- การจัดท า มคอ.3 ทุกรายวิชาการควรปรับให้มีการจัดการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยวิเคราะห์สมรรถนะรายวิชา และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

- การบูรณาการรายวิชาในแต่ละภาคเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้กับนักศึกษา 

- ออกแบบรูปแบบของ มคอ.3 ร่วมกัน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

อย่างสม่ าเสมอ และถอดบทเรียนกระบวนการและผลการจัดการการ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง 

- ติดตามผลจากนักศึกษา และมีการพัฒนาความรู้ฐานสมรรถนะ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทั้งอาจารย์และนักศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 7 ก ากับติดตามและประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมจากผลการประเมินเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนจัดท าแผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะครุศาสตร์ โดยคณะกรรมการได้มีการ
ประชุมเพ่ือ 

1. วิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ของคณะครุศาสตร์ รวมถึงข้อมูลการเกษียณอายุราชการของบุคลากรใน
อีก 5 ปีข้างหน้า เพ่ือให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยให้บุคลากรสายวิชาการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID Plan) ครอบคลุมในเรื่อง
การศึกษาต่อ การขอต าแหน่งทางวิชาการ และการพัฒนาตนเองทาง
วิชาการและวิชาชีพ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนจั ดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (ID Plan) ครอบคลุมในเรื่องการพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพ การพัฒนา/ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. วิเคราะห์ข้อมูลจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคด้าน
ทรัพยากรมนุษย์  

4. น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาจัดท าแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลคณะครุศาสตร์ประจ า ปีงบประมาณ 2563 ที่สอดคล้อง
กับแผนการปฏิบัติราชการประจ า ปีงบประมาณ 2563 โดยมีการก าหนด
กลยุทธ์และ ตัวชี้วัด โครงการและกิจกรรมเพ่ือให้บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ได้ รั บการ พัฒนาสมรรถนะ ทักษะ 
ความสามารถที่ตรงกับสายงานและความต้องการ 
- โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความสามารถ 

ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติงาน 

EDU 5.2-7-1แผนบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะ
ครุศาสตร์ ประจ า 
ปีงบประมาณ 2563 
EDU 5.2-7-2แผนการปฏิบัติ
ราชการประจ า ปีงบประมาณ 
2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถ 

ทักษะและเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
- โครงการพัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
5.  ก ากับติดตามและประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงาน

ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะ
ครุศาสตร์ตามเปูาหมายและตัวชี้วัด และรายงานต่อผู้บริหารทราบ 
      ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ คณะครุศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะครุศาสตร์  
โดยได้มีการวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรในแต่ละสาขาวิชา/
หน่วยงาน เพ่ือให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานเพียงพอต่อการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะ ซึ่งได้มีการก าหนดคุณสมบัติและสมรรถนะของ
บุคลากร ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ประสบการณ์ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อองค์กรมากที่สุด โดยมีกระบวนการใน
การรับและตั้งแต่งบุคลากร โดยวิธีการสอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ และ
การสอบปฏิบัติ เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถในศาสตร์สาขาของ
ตนเอง  รวมถึงวิธีการอธิบาย ถ่ายทอดความรู้  ไหวพริบ ปฏิภาณ รวมถึง
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับคนในองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   
        นอกจากนี้ คณะครุศาสตร์มีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากร
ภายในองค์กรได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในส่วนงานต่างๆ โดยเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้แสดงความรู้ ความสามารถ ในสิ่งที่ถนัด นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามความถนัด/
ความสนใจ เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง ทั้งในกระบวนการเรียน
การสอน เนื้อหาสาระของรายวิชา หรือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามพันธกิจได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในสาขาที่
ตรงตามความต้องการของคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งเสริมการท า
ผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีการจัดระบบพ่ี
เลี้ยงในการช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาการท าผลงานทางวิชาการ 
รวมถึงสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรเป็นกรรมการหรือปฏิบัติงาน
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
บริการวิชาการและวิชาชีพ แก่องค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
      อีกทั้งยังมีการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก และผู้ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ โดยประกาศแสดง
ความยินดีผ่านทางช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์คณะ รวมถึงร่วมแสดงความ
ยินดีและมอบรางวัลในการประชุมอาจารย์และบุคลากรของคณะเพ่ือ
เป็นการยกย่องเชิดชู รวมถึงสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ 
      ซึ่งจากผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลคณะครุศาสตร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้คณะครุศาสตร์มีบุคลากรสาย
วิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.19 และมีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจ านวน 6 
คน และมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการจ านวนทั้งสิ้น 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.06 โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 24 
คน และมีผู้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน  โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 คณะครุศาสตร์ มีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมาจ านวน 11 คน  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ ด าเนินการได้ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

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

ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหลักสูตรตาม
ระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
              คณะครุศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นระบบ
และกลไกในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมีคณะกรรมการ
ฝุายวางแผนและประกันคุณภาพเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานด้าน
การประกันคุณภาพ เพ่ือก ากับดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพใน
คู่มือการประกันคุณภาพภายในระดับคณะที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาจัดท าขึ้น เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติและสร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรของคณะครุศาสตร์ให้เห็นถึงความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานปกติ ดังนี้ 
       1.การควบคุมคุณภาพ  คณะครุศาสตร์มีการจัดท าแผนที่
ครอบคลุมพันธกิจและการบริหารจัดการของคณะ โดยภายใต้แผนได้มี
การจัดท าโครงการ/กิจกรรม ด้วยเหตุนี้คณะครุศาสตร์จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝุายวางแผนและประกันคุณภาพโดยให้ตัวแทนของทุก
สาขาวิชาในคณะเข้าร่วมเป็นกรรมการ เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการก ากับติดตาม ตรวจสอบการ

EDU 5.3-1-1 แผนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์ ปี
การศึกษา 2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ คณะ
ก าหนด โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการประกาศเรื่องเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้เป็นกลไกการ
ควบคุมดูแล การตรวจสอบติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงาน 
โดยผ่ านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2563 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะ
ครุศาสตร์มีการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ         
ครุศาสตร์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (EDU 5.1-7-2) และเผยแพร่
ให้บุคลากรในคณะ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ นอกจากนี้ยังมีการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 (EDU5.1-7-3) 
และก าหนดค่าเปูาหมายในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทั้งในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานควบคุมการ
ด าเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
         ทั้ งนี้  คณะครุศาสตร์ยั งมีการส่ ง เสริม ให้ ผู้ บริหาร  และ
คณะกรรมการฝุายวางแผนและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นตัวแทนของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2563 ในวันที่ 13 
มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์   
              2.การตรวจสอบคุณภาพ คณะครุศาสตร์มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรและของคณะ ซึ่ง
ด าเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัยโดยให้ทุกหลักสูตรและคณะจัดท า
รายงานตามแบบฟอร์มติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 
ตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รอบ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน 
ส่วนในรอบ 12 เดือน ได้ก าหนดให้หลักสูตรจัดท าเล่มรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และคณะจัดท าเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมา  (EDU5.1-7-5) เพื่อติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานรวมถึง
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์  
          3.การประเมินคุณภาพ   คณะครุศาสตร์มีการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางก าหนดดังนี้ 
           ระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินในระดับหลักสูตร (EDU5.1-7-6)  โดยมีนโยบายให้หลักสูตรที่มี 
มคอ. 1 ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งคณะครุ
ศาสตร์มีหลักสูตรที่ได้รับการประเมินในปีการศึกษา 2563 จ านวน 9 
หลักสูตร ดังนี้ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการ

ประเมินวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย  รับการประเมินวันที่ 

31 พฤษภาคม 2564 
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการประเมิน

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ รับการประเมิน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว    

รับการประเมินวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับการประเมินวันที่ 24 

พฤษภาคม 2564 
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนรับ

การประเมินวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับ

การประเมินวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา รับการประเมินวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
     ระดับคณะ คณะครุศาสตร์มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (EDU5.1-7-7) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ สกอ.ก าหนด  เพ่ือตรวจเยี่ยม 
ประเมินคุณภาพ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุง การด าเนินงานเพ่ือที่ทางคณะจะได้น าผลการประเมิน พร้อมทั้ง
น าข้อเสนอแนะไปจัดท าแผนพัฒนาคณะในปีต่อไป ซึ่งงานประกัน
คุณภาพฯได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2563 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปางก าหนด จ านวน 6 องค์ประกอบ 26 ตัวบ่งชี้ มาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน เพ่ือเตรียมรับ
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม  
2564 (EDU5.1-7-8) และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี
การศึกษา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในและรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ       
ครุศาสตร์เพื่อพิจารณาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป นอกจากนี้คณะ
ครุศาสตร์ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพแก่
อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลภายนอกผ่านทางเว็ปไซต์ และ 
Facebook ของคณะครุศาสตร์  
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 2 มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 
และรายงานผลการติดตามและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา   

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายวางแผนและประกัน
คุณภาพ (EDU 5.3-2-1) โดยมีรองคณบดีฝุายบริหารและแผนงานเป็น
ประธาน ผู้ช่วยคณบดีฝุายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และมีนักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ส่วนคณะกรรมการเป็นตัวแทนจากทุก
หลักสูตรและทุกสาขาวิชา ซึ่งมีหน้าที่ก าหนดแนวทางการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามวงจร PDCA อย่างครบถ้วน 
รวมไปถึงการก ากับติดตามตรวจสอบการด าเนินงานและคุณภาพของการ

EDU 5.3-2-1 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฝุายวางแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา
คณะครุศาสตร์ 
EDU 5.3-2-2 รายงานการ
ประชุมอาจารย์และบุคลากร 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 
มิถุนายน 2564 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จัดการศึกษาตามมาตรฐานองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ทั้งระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามที่และเกณฑ์การประเมินที่คณะ
ก าหนด โดยด าเนินการดังนี้ 

1. งานประกันคุณภาพร่วมกับสาขาวิชาจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร รายภาคเรียน และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

2. สาขาวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร  รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

3. งานประกันคุณภาพจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ระดับคณะ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 
9 เดือน และรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

4. สาขาวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
เ พ่ือรายงานผลการด า เนินงานรอบ 12 เดือน เสนอให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาร่วมกันพิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 ช่วงวันที่ 24 – 31 มิถุนายน 
2563 

5. งานประกันคุณภาพจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัว
บ่งชี้รอบ 12 เดือน เสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะร่วมกันพิจารณาให้ข้อเสนอแนะใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 ในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2564 

     จากนั้นคณะครุศาสตร์น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรในการประชุมอาจารย์และบุคลากรครั้งที่ 2/2564 
วันที่  24  มิถุนายน 2564 และแจ้ ง เวี ยนผลการประเมินไปยั ง
คณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 น าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะ และสภา
มหาวิทยาลัย มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์มีการน าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ ในปีการศึกษา 2562 ที่เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ครั้งที่ 13/2563 วันที่  28 
ตุลาคม 2563 (EDU 5.3-3-1) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 (EDU 5.3-3-2)   
มาวิเคราะห์และจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ (EDU 
5.3-3-3)  เพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน หรือก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ที่ด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
ระดับหลักสูตร  

ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

1. หลักสตูรประมาณร้อยละ 26 ยังมี
สัดส่วนของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่
มีต าแหน่งทางวิชาการค่อนข้างต่ า   คณะ
ควรพัฒนากลยุทธ์ท่ีเหมาะสมที่จะช่วย
ส่งเสริมให้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร
ดังกล่าวสามารถยื่นขอต าแหน่งวิชาการได้
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

คณะครุศาสตร์มีการจัดโครงการ
พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพื่ อพัฒนาอาจารย์ ให้
ผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งเอกสาร
ประกอบการสอน ต ารา หรื อ
บทความทางวิชาการ โดยมีพี่เลี้ยง
ทางวิชาการให้ค าแนะน า 

2. จ านวนบัณฑติได้งานท าตรงสาขาของ
หลักสตูรหลาย ๆ หลักสตูรยังมีจ านวน
ค่อนขา้งต่ า หลักสตูรควรน าข้อมูล
ปูอนกลับจากผลการส ารวจความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิตมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนา
นักศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตให้มากยิ่งข้ึน รวมทั้ง
หลักสตูรควรค้นหาความเป็นอัตลกัษณ์ของ
หลักสตูรและการก าหนดสมรรถนะที่โดด
เด่นของนักศึกษา เพื่อวางแผนในการ
ออกแบบหลักสูตรและพัฒนาการจัด
การศึกษา และพัฒนานักศึกษาใหเ้กิดผล
ตามอัตลักษณ์และสมรรถนะที่ก าหนด 

ในปี  2562 คณะครุ ศาสตร์  มี
บัณฑิตที่ได้งานท าตรงสาขาวิชา
ร้อยละ 89.92 ซึ่ งลดลงจากปี 
2561 ซึ่ งมีบัณฑิตที่ท างานตรง
สาขาวิชาร้อยละ 93.84  เนื่องจาก
บัณฑิตมีแนวโน้มในการประกอบ
อาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น จึงมีการน า
ข้อมูลจากผลการส ารวจความพึง
พอใจบัณฑิตมาวิเคราะห์และวง
แ ผ น เ พื่ อ พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตมากข้ึน  

EDU 5.3-3-1 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ครั้ งที่  13/2563 วันที่   28 
ตุลาคม 2563 
EDU 5.3-3-2 รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏล าปาง ครั้งที่  14/2563 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 
EDU 5.3-3-3 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบส่วนใหญย่ังมีค่าน้ าหนัก
คุณภาพไมสู่งนัก คณะและหลักสตูรควร
รว่มกันพัฒนากลยุทธ์และแนวทางที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสตูรและ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร สามารถ
ผลิตผลงานวิชาการที่มีคณุภาพเพยีงพอท่ี
สามารถน าไปเผยแพร่ในช่องทางที่มีค่า
น้ าหนักสูงขึ้น และสอดคล้องต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ในการขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะครุศาสตร์มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์ที่ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ 
2563 จัดท าบทความวิจัย เพื่อ
น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 
2  

4. จ านวนนักศึกษาของหลักสูตรส่วน
ใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
หลักสตูรและคณะควรศึกษาวิเคราะห์ถึง
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ประกอบการที่
แท้จริง เพื่อออกแบบพัฒนาหลักสตูรในเชิง
บูรณาการข้ามศาสตร์ หรือเชิงสห
วิทยาการที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม ท้องถิ่น รวมทั้งการ
วางแผนพัฒนาอาจารย์ให้มคีุณสมบัติ
เหมาะสม และรองรับการพัฒนาหลักสูตรที่
เป็นวิทยาการใหม่ ๆ และเป็นที่ตอ้งการ
ของตลาดแรงงาน 

ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ มี ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด 
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นในการพัฒนา
ให้บัณฑิตมีสมรรถนะวิชาชีพครู 
และตรงตามความพต้องการของ
ผู้ เรียน รวมถึงมีประชาสัมพันธ์
หลั กสู ตรครุ ศ าสตรบัณฑิตทุ ก
สาขาวิชา แก่นักเรียนที่สนใจ   

 
ระดับคณะ  

ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

1. การประเมินความส าเร็จของกิจกรรม
และโครงการพัฒนานักศึกษา โดยส่วน
ใหญ่ก าหนดเปาูหมายและตัวช้ีวัด
ความส าเร็จในเชิงปริมาณและความพึง
พอใจเท่าน้ัน ท าให้ผลการประเมนิท่ีได้
ไม่สามารถสะท้อนถึงผลการพัฒนา

     คณะครุศาสตร์ ทบทวนตัวช้ีวดั
ของโครงการพัฒนานักศึกษาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
วิเคราะหค์ุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 
อัตลักษณ์  ทักษะและสมรรถนะที่
คาดหวังของนักศึกษา ตรวจสอบ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คุณลักษณะของนักศึกษาให้เกิดผลตาม
คุณลักษณะบณัฑติพึงประสงคไ์ดอ้ย่าง
แท้จริง คณะควรมี การวิเคราะห์ เพื่อ
ก าหนดเปูาหมาย กิจกรรม/โครงการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความหลากหลาย 
สอดรับกับวตัถุประสงค์ที่ก าหนด 
รวมถึงการเพิ่มการวัดและประเมนิ
ความส าเร็จในเชิงคุณภาพที่สามารถ
สะท้อนผลการพัฒนาท่ีเกดิขึ้นกับ
นักศึกษาได้อย่างแท้จริง   

การก าหนดตัวช้ีวัดและคา่เปูาหมาย
ของโครงการให้ครอบคลุมทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพิ่มการ
วัดความส าเร็จในเชิงคุณภาพมาก
ขึ้น เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการ
พัฒนาท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาได้อยา่ง
แท้จริง  

2. การสร้างผลงานวิชาการของอาจารย์ใน
ภาพรวมแม้มีแนวโน้มด้านจ านวน
ผลงานเพิ่มขึ้น แต่ผลงานวิชาการของ
อาจารย์และนักวิจัยของบางคณะยังมีค่า
ค่อนข้างต่ า  รวมทั้งการท าผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ในทุกคณะส่วนใหญ่ยัง
กระจุกตัวอยู่ท่ีอาจารย์บางกลุม่ และ
เป็นผลงานท่ีเผยแพร่ในการประชุมทาง
วิชาการ ซึ่งต่อไปจะไมส่ามารถน ามาใช้
เป็นการเผยแพรผ่ลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ และมีจะ
ผลกระทบต่อการทีห่ลักสูตรไมผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ฯ ได้  คณะจึงควรเร่ง
พัฒนากลยุทธ์ท่ีสามารถขับเคลื่อนได้
จริงและมีความเป็นรูปธรรมในการ
บริหารจดัการ และให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
และอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทุก
ท่านได้มสี่วนร่วมในการท าวิจัยและการ
จัดท าผลงานวิชาการ เพื่อเผยแพรใ่น
ระดับชาติและนานาชาติ ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.

    คณะครุศาสตร์ทบทวน
กระบวนการส่งเสริมและสนับสนนุ
ให้อาจารย์ด าเนินการวิจยัและ
พัฒนางานวิชาการ รวมถึงพัฒนา
กลยุทธ์ในการตดิตามและ
ประเมินผลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สนับสนุนใหผู้้รับผิดชอบหลักสูตร
ทุกท่านได้มสี่วนร่วมในการท าวิจยั
และการจัดท าผลงานทางวิชาการ 
กระตุ้นให้อาจารย์ทุกท่านส ารวจ
ตนเองเพื่อจัดท าแผนการพัฒนา
ตนเอง (ID Plan) สนับสนุนระบบพี่
เลี้ยงในการดูแลให้ความช่วยเหลือ
อาจารย์รุ่นใหม่ในการท าวิจัยและ
จัดท าผลงานทางวิชาการ 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
2563 ท้ังนี้เพื่อเป็นการเตรยีมความ
พร้อมในเรื่องคุณสมบตัิของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นตามเกณฑ์
มาตรฐาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาส
ของคณาจารย์ของคณะในการยื่นขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2563 

3. คณะควรให้ความส าคัญในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงว่าเป็นเรื่องที่ต้อง
ปฏิบัติให้เกดิผล มิใช่เพียง การท า
เพื่อให้เกิดกระบวนการตามที่เกณฑ์
ก าหนดเท่านั้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งควร
ศึกษาท าความเข้าใจกับประเด็นความ
เสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย
ที่ไม่สามารถควบคมุได้ ที่อาจเกิด
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
เปูาหมายตามพันธกิจ หรือกระทบต่อ
ความมั่นคงของบุคลากรของคณะ  เช่น 
ความเสีย่งจากการที่ต้องปิดหลักสตูร
ของคณะ เนื่องจากปัจจัยที่หลักสตูรของ
คณะไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้เรยีนหรือของชุมชนท้องถิ่น หรือไม่
สามารถแข่งขันกับหลักสตูรให้
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ส่งผลให้จ านวน
นักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่คุม้ค่า
และคุ้มทุนต่อการด าเนินการต่อไป 
คณะจึงควรต้องมีการวางแผนในการ
บริหารความเสี่ยงให้ความเสี่ยงน้ันลดลง
อย่างแท้จริง เช่น การจัดท าหลักสตูร
ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายที่ตอบสนอง

     คณะครุศาสตร์  ทบทวน
ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่อาจเกิดผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ เปูาหมาย
ตามพันธกิจ หรือกระทบต่อความ
มั่ น ค งขอ งบุ ค ล าก ร ของค ณ ะ 
ด าเนินการวางแผนบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลง
อย่างแท้จริง   
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ความต้องการของผู้เรียนความต้องการ
พัฒนาก าลังคนของประเทศ หรือรองรับ
ความต้องการการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะของบคุลากรขององค์กรภาครัฐ
และเอกชนในท้องถิ่น  
 4. โครงการบริการวิชาการบางสว่นมี

การก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการในเชิง
ปริมาณ ซึ่งไมส่ามารถสะท้อน
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับการพัฒนา หรือ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน  คณะควรมี
วิเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนจากผล
การด าเนินงานด้านบริการวิชาการ เพื่อ
น ามาใช้ในการวางแผนและก าหนด
โครงการบริการวิชาการทีม่ีความโดด
เด่น ส่งผลต่อการพัฒนาและสามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น
ได้อย่างยั่งยืน  โดยคณะควรก าหนด
เครื่องมือและกระบวนการในการวัด
และประเมินผลทีส่ามารถสะท้อนผล
การพัฒนาและการสร้างความเข้มแข็งที่
เกิดขึ้นต่อชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
และสอดคล้องกับบรบิทของแต่ละ
ชุมชน  

     คณะครุศาสตร์ ทบทวนการ
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพิ่ม
การวิเคราะห์ข้อมลูและถอด
บทเรียนจากผลการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการ เพื่อน ามาใช้ในการ
วางแผนและก าหนดโครงการ
บริการวิชาการที่มคีวามโดดเด่น 
ก าหนดเครื่องมือและกระบวนการ
ในการวัดและประเมินผลที่สามารถ
สะท้อนผลการพัฒนาและการสร้าง
ความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง และ
สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
ชุมชน 
 
 

5. ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดจ านวน
อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ของบางคณะยังมีค่าค่อนข้างต่ า คณะฯ 
ควรจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ (รวมทั้ งสาย
ส นั บ ส นุ น )  โ ด ย ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ช้ี
ความส าเร็จ เปูาหมาย กรอบเวลาให้
ชัดเจน และมีกระบวนการก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
บุคลากรสามารถมองเห็นความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงานได้อย่างชัดเจน 

   คณะครุศาสตร์จัดท าแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรคณะครุ
ศาสตร์ โดยมีการส่งเสริมให้
อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก เพื่อให้อาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาวิชาของ
ตนเองมากยิ่งข้ึน  
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  6. ให้ทุกคณะท าแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อ
น าเสนอ 
กลยุทธ์ในการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอสภามหาวทิยาลัย
พิจารณาอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
องค์ประกอบและตัวช้ีวัดที่มีผลการ
ประเมินต่ ากว่าคณะอื่นมาก 

คณะครุศาสตร์ ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจาก
การประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 
2562 ตามมติการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 15 /2563 
วาระเพื่อพิจารณา 5.4 ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2562 

 
 
 
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อ 3 และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในทุกภาคการศึกษา   

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร์ มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยจัดท ารายงานผลการก ากับติดตามแผนพัฒนา
คุณภาพ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2562(EDU 5.3-4-1)   และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2564  วันที่ 19 เมษายน 2564 
(EDU 5.3-4-2) และครั้งที่ 6/2564  วันที่ 19 พฤษภาคม 2564      
(EDU 5.3-4-3) มีรายละเอียดดังนี้ 
ระดับหลักสูตร 

แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

คณะครุศาสตร์มีการจัดโครงการพัฒนา
อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาอาจารย์ให้ผลิตผลงานทางวิชาการ 
ทั้งเอกสารประกอบการสอน ต ารา หรือ
บทความทางวิชาการ โดยมีพี่ เลี้ยงทาง

จากการด าเนินโครงการพัฒนา
อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
พบว่า มีอาจารย์เข้าร่วมจ านวน 20 
คน  

EDU 5.3-4-1 รายงานผลการ
ก ากับติดตามแผนพัฒนา
คุณภาพ จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
EDU 5.3-4-2 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2564  
วันที่ 19 เมษายน 2564  
EDU 5.3-4-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2564  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564    
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิชาการให้ค าแนะน า 
ในปี 2562 คณะครุศาสตร์ มีบัณฑิตที่ได้
งานท าตรงสาขาวิชาร้อยละ 89.92 ซึ่ง
ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีบัณฑิตที่ท างานตรง
สาขาวิชาร้อยละ 93.84  เนื่องจากบัณฑิต
มีแนวโน้มในการประกอบอาชีพอิสระเพิ่ม
มากขึ้น จึ งมีการน าข้อมูลจากผลการ
ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิตมาวิเคราะห์
และวางแผนเพื่ อพัฒนานั กศึ กษาให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มากขึ้น  

จากข้อมูลผลการส ารวจความพึง
พอใจของผู้ ใ ช้บัณฑิตในปี พ.ศ. 
2562 พบว่า บัณฑิตควรพัฒนา
ด้านการวิจัยและการผลิตสื่อการ
เรียนการสอนที่มีความหลากหลาย 
ดั งนั้น คณะครุศาสตร์จึ งมีการ
พัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ในการ
ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนและจัดกิ จกรรมอบรมให้
ความรู้ในการจัดท าสื่อสารสอนที่
หลากหลายมากข้ึน   

คณะครุศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ที่ด าเนินการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้น
ในปีงบประมาณ 2563 จัดท าบทความวิจัย 
เพื่อน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการฐาน TCI กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2  

ในปี พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์มี
ผลงานวิจัยที่น าไปตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารฐาน TCI กลุ่ม 2 จ านวน 
14 เรื่องและ วารสารฐาน TCI กลุ่ม 
1 จ านวน 9 เรื่อง 

คณะครุศาสตร์มีการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่คุรุ
สภาก าหนด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นในการ
พัฒนาให้บัณฑิตมีสมรรถนะวิชาชีพครู 
และตรงตามความต้องการของผู้ เรียน 
รวมถึงมีประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิตทุกสาขาวิชา แก่นักเรียนที่สนใจ   

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเป็น
หลักสูตรปรับปรุงที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภา
ก าหนด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการ
พัฒนาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และมี
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่
ผู้สนใจ พบว่า ในปีการศึกษา 2564 
คณะครุศาสตร์ มีนักศึกษาเข้ามา
เรียน จ านวน 270 คน  

 
ระดับคณะ  

แนวทางการด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

     คณะครุศาสตร์ ทบทวนตัวช้ีวดัของ
โครงการพัฒนานักศึกษาใหส้อดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ วิเคราะห์คณุลักษณะ
ที่พึงประสงค์  อัตลักษณ์  ทักษะและ
สมรรถนะที่คาดหวังของนักศึกษา 

    ในปีงบประมาณ 2564 คณะครุ
ศาสตร์ได้ด าเนินการชี้แจงผู้รบัผิดชอบ
โครงการทุกโครงการพิจารณา
ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติ
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตรวจสอบการก าหนดตัวช้ีวัดและค่า
เปูาหมายของโครงการให้ครอบคลมุทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพิ่มการวัด
ความส าเร็จในเชิงคุณภาพมากขึ้น 
เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการพัฒนาที่
เกิดขึ้นกับนักศึกษาได้อย่างแท้จริง  

ก าหนดตัวช้ีวัดของโครงการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิเคราะห์
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์  อัตลักษณ์  ทักษะและ
สมรรถนะที่คาดหวังของนักศึกษา 
เพิ่มการวัดความส าเร็จในเชิงคุณภาพ
มากขึ้น เช่น วัดความรู้ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ความคิดเห็น ความสามารถ 
ความยั่งยืน ฯลฯ โดยการท า
แบบทดสอบ แบบประเมิน การ
รายงานตนเอง  มีจ านวนโครงการที่
ได้รับการตรวจสอบทั้งสิ้น 53โครงการ 

    คณะครุศาสตร์ทบทวนกระบวนการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ด าเนินการวิจยัและพัฒนางานวิชาการ 
รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ในการตดิตามและ
ประเมินผลให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
สนับสนุนใหผู้้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
ท่านได้มสี่วนร่วมในการท าวิจัยและการ
จัดท าผลงานทางวิชาการ กระตุ้นให้
อาจารย์ทุกท่านส ารวจตนเองเพื่อจัดท า
แผนการพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
สนับสนุนระบบพ่ีเลี้ยงในการดูแลให้
ความช่วยเหลืออาจารยร์ุ่นใหม่ในการ
ท าวิจัยและจดัท าผลงานทางวิชาการ 
 
 

คณะครุศาสตรส์่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ทุกท่านได้พัฒนาตนเองทั้ง
ในการด าเนินการวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ โดยใหส้ ารวจ วิเคราะห์และ
จัดท าแผนการพัฒนาตนเอง (ID 
Plan) สนับสนุนระบบพ่ีเลีย้งในการ
ดูแลให้ความช่วยเหลืออาจารยร์ุ่นใหม่
ในการท าวิจัยและจัดท าผลงานทาง
วิชาการ จัดสรร/แจ้งการรับทุนวิจัย
เพื่อสนับสนุนทั้งจากมหาวิทยาลยัที่
จัดสรรให้และการเสนอขอทุนวิจัยจาก
ภายนอก รวมถึงการใช้ทุนส่วนตัวใน
การด าเนินการศึกษาวิจัย มีกลยุทธ์ใน
การติดตามประเมินผลโดยก าหนดใน
สัญญาวิจัย เมื่ออาจารยด์ าเนินการ
วิจัยแล้วเสร็จให้น าผลงานวิจยัไป
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อยในวารสาร
ฐาน TCI กลุ่ม 2 เพื่อเป็นการเตรยีม
ความพร้อมในเรื่องคณุสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นตาม
เกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งเป็นการเพิ่ม
โอกาสของคณาจารย์ของคณะในการ
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.
2563 
โดยในปี พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ 
มีผลงานวิชาการทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง ตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสาร TCI กลุ่ม 2 
จ านวน 6  เรื่อง และตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสาร TCI กลุ่ม 1 จ านวน 8 
เรื่อง  

     คณะครุศาสตร์ ทบทวนประเด็น
ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่อาจ
เ กิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ เปูาหมายตามพันธกิจ 
หรือกระทบต่อความมั่นคงของบุคลากร
ของคณะ ด าเนินการวางแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยงนั้นลดลง
อย่างแท้จริง   
 
 

    คณะครุศาสตร์ จัดท าโครงการ
บริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยได้มี
การทบทวนประเด็นความเสี่ยงที่เกิด
จ า ก ปั จ จั ย ภ า ย น อ ก ใ น เ รื่ อ ง ที่
สอดคล้องกับ    พันธกิจของคณะ ทั้ง
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์  
ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง 
คณะครุศาสตร์จึงให้ความส าคัญใน
ประเด็นการผลิตบัณฑิต และการ
บริหารจัดการเป็นหลัก ซึ่งจะส่งผลต่อ
การด าเนินงานของคณะ ดังนั้นคณะ
ครุศาสตร์จึงได้ด าเนินการวางแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อให้ความเสี่ยง
ลดลง  เ ช่น  การพัฒนาปรั บปรุ ง
หลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิตที่เป็นไป
ตามมาตรฐานของคุ รุ สภา  และ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
รวมถึงการก ากับติดตาม ควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ภายในคณะให้
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
เป็นไปตามเปูาหมายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

     คณะครุศาสตร์ ทบทวนการ
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านบริการวิชาการทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพิ่มการ
วิเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนจาก
ผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ 
เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนและก าหนด
โครงการบริการวิชาการทีม่ีความโดด
เด่น ก าหนดเครื่องมือและกระบวนการ
ในการวัดและประเมินผลที่สามารถ
สะท้อนผลการพัฒนาและการสร้าง
ความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นต่อชุมชน 
ท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละชุมชน 
 
 

 ในปีงบประมาณ 2564 คณะครุ
ศาสตร์ มีการทบทวนก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการด าเนินงานด้าน
บริการวิชาการทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยมโีครงการบริการ
วิชาการที่มีความโดดเด่น 3 โครงการ 
คือ 1) โครงการพัฒนาและยกระดบั
คุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก 2) 
โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการ
อ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ ของ
นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ 3) โครงการสนับสนนุสื่อ
วีดีทัศน์ประกอบการเรยีนการสอน
เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยเพิ่มการ
ประเมินผลเชิงคุณภาพให้มากขึ้น มี
การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ใช้
เครื่องมือท่ีหลากหลาย เช่น การ
สังเกต การสัมภาษณ์ การรายงาน
ตนเอง ผลการปฏิบตัิจริง ภายใต้
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีการ
ติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องโดย
กระบวนการ PDCA เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  ทั้งนี้ 
โครงการบริการวิชาการของคณะครุ
ศาสตร์ ด าเนินงานภายใต้แผนงาน
โครงการมหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น มีการประเมิน การ
วิเคราะห์ข้อมูลและถอดบทเรียนโดย
การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
   คณะครุศาสตร์จัดท าแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ 
โดยมีการส่งเสรมิให้อาจารย์ศึกษาต่อ
ในระดับปรญิญาเอก เพื่อให้อาจารย์มี
ความเชี่ยวชาญในศาสตรส์าขาวิชาของ
ตนเองมากยิ่งข้ึน  

คณะครุศาสตร์ มีการจดัท าแผนการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ
ในระดับปรญิญาเอก  โดยก าหนดตัว
บ่งช้ีความส าเรจ็ เปูาหมาย กรอบ
เวลาทีชั่ดเจน และมีกระบวนการ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานอยา่ง
เป็นระบบ โดยทุกสาขาวิชาของคณะ
ครุศาสตร์ มีอาจารย์ที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือมีอาจารย์ที่ก าลัง
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ครบทุก
สาขาวิชา ปัจจุบันคณะมีอาจารยท์ี่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก จ านวน 27 คน 
จากจ านวนทั้งหมด 64 คน คิดเปน็
ร้อยละ 42.19 และมีอาจารย์ประจ าที่
ก าลังศึกษาต่อแบบเต็มเวลา จ านวน 
2 คน และใช้เวลาบางส่วนอีก จ านวน 
8 คน  

คณะครุศาสตร์ ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15 
/2563 วาระเพื่อพิจารณา 5.4 ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะ
ครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ และจาก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ตามมติ
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
15 /2563 วาระเพื่อพิจารณา 5.4   
ผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ ประจ าปีการศกึษา 
2562 
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เกณฑ์มาตรฐานข้อ 5 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน   

ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์มีจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 
9 หลักสูตร จ าแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตรและ
ระดับบัณฑิตศึกษา 4  หลักสูตร ทั้งทุกหลักสูตรได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 โดยทุกหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพผ่านองค์ประกอบที่ 1   
 

EDU 5.3-5-1 ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรคณะครุศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2563 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ ด าเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4     ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนเป็น
คะแนนระหว่าง  0 – 5  
 ค่าร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน - 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 9 
ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน - 
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ตารางท่ี 5.4-1 หลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน จ านวน -  หลักสูตร  
ล าดับ รายชื่อหลักสูตรที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

  
  
  

 
การค านวณ 
 1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ตามสูตร 
 
 
 
 

 2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

1 หลักสูตร 
ร้อยละ 0 X 5 

0 คะแนน ไมบ่รรลุ 
30 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
EDU 5.4-1-1  
EDU 5.4-1-2  

 
 
 
 
 
 

0 
X 100 = ร้อยละ 0 

9 

0 
X 5 = 0 คะแนน 

30 
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องค์ประกอบที่ 6 ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
 
ตัวบ่งช้ีที่  6.1  อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต   
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
ข้อมูลพื้นฐานอัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือ
ภูมิภาค หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

217 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมดที่ส าเร็จการศึกษา 280 
ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือ
ภูมิภาค หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

77.50 

 
การค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือ
ภูมิภาค หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี จากสูตร 
 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 61 ขึ้นไป 
217 X 100 

 4 คะแนน บรรลุ 
280 

 

217 
X 100 = ร้อยละ 77.50 

280 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

EDU 6.1-1-1 
สารสนเทศแสดงจ านวนผู้กรอกแบบสอบถามจ าแนกตามภูมิภาคที่ท างาน 
http://lprumis.lpru.ac.th/End/ 

 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
ข้อมูลพื้นฐานโครงการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองเชิงพื้นที่  (Area Based 
Development)  

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองต่อ Area Based 5 
จ านวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 5 
ร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการท่ีตอบสนองต่อ Area Based 100 
 
ตารางที่ 6.2-1 โครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based จ านวน 4
โครงการ 
ล าดับ ชื่อโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก 
2 โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียน

ขนาดเล็ก 
3 โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4 โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
5 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดล าปาง ระยะที่ 2 
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การค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based จาก
สูตร 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 
5 X 100 

5 คะแนน บรรลุ 
5 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
EDU 6.2-1-1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก 

EDU 6.2-1-2 
โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครู
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

EDU 6.2-1-3 
โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

EDU 6.2-1-4 โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

EDU 6.2-1-5 
โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดล าปาง 
ระยะที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
X 100 = ร้อยละ 100 

5 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
1 - 750 คน 751 - 1,000 คน 1,001 - 1,250 คน 1,251 - 1,500 คน 1,501 คน ขึ้นไป 

 
ข้อมูลพื้นฐานการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค  

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

2,178 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม
ทั้งหมด 

4 

 
ตารางที่ 6.3-1 โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม จ านวน 5 
โครงการ 

ล าดับ 
ชื่อโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม 

จ านวนบุคคล 
หรือหน่วยงาน 

ที่เข้าร่วม 
(จ านวนบุคคล / ชื่อ
หน่วยงานที่เข้าร่วม) 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก 200 
2 โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหา

ขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
268 

3 โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

238 

4 โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 60 
5 โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

จังหวัดล าปาง ระยะที่ 2 
1,412 
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การค านวณ 
 ค านวณสัดส่วนจ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/
ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคมจากสูตร 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

1,501 คนข้ึนไป 
2,178 

5 คะแนน บรรลุ 
1 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
EDU 6.3-1-1 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก 

EDU 6.3-1-2 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 

EDU 6.3-1-3 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียนและการ
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

EDU 6.3-1-4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

EDU 6.3-1-5 
รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษาจังหวัดล าปาง ระยะที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,178 
= 5 คะแนน 

1 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
ข้อมูลพื้นฐานความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ 9 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 9 
ร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของ
คณะ 

100 

 
ตารางท่ี 6.4-1 หลักสูตรเชิงพ้ืนที่ จ านวน 9  หลักสูตร  
ล าดับ รายชื่อหลักสูตร 

1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2562) 
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2562) 
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2562) 
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2562) 
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2562) 
6 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563) 
7 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563) 
8 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2561) 
9 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2561) 
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การค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมด
ของคณะ จากสูตร 

 
 

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 61 ขึ้นไป 
9 x 100 

 5 คะแนน บรรลุ 
9 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
EDU 6.4-1-1 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2562) 
EDU 6.4-1-2 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2562) 
EDU 6.4-1-3 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2562) 
EDU 6.4-1-4 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2562) 
EDU 6.4-1-5 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 

2562) 
EDU 6.4-1-6 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563) 
EDU 6.4-1-7 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 

2563) 
EDU 6.4-1-8 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 

2561) 
EDU 6.4-1-9 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

(ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2561) 
 
 
 

9 
X 100 = ร้อยละ 100 

9 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค 
  (Research/Service in Region) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
ข้อมูลพื้นฐานการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in 
Region) 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม - 
จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 21 
ร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่
ต่อผลงานทางวิชาการท่ีได้ด าเนินการทั้งหมด 

- 

 
ในปีการศึกษา 2563  คณะครุศาสตร์ไม่มีผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
 
การค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดจาก
สูตร 
 
 

 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 41 
0 x 100 

0 คะแนน ไม่บรรลุ 
21 

0 
X 100 = ร้อยละ 0 

21 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

EDU 6.5-1-1  
EDU 6.5-1-2  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
 
ข้อมูลพื้นฐานการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนหลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning 4 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 9 
สัดส่วนของจ านวนหลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning ที่เปิดโอกาสให้
ชุมชน ปราชญ์ชุมชนได้มีโอกาสการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอนการบริหาร 

55.56 

 
ตารางท่ี 6.6-1 หลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning จ านวน 1 หลักสูตร  
ล าดับ ชื่อหลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning 

1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563) 
2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563) 
3 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2561) 
4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2561) 

 
 
 
 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 

172 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

การค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละหลักสูตร Up skill , Re skill , Life Long Learning ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมด
ของคณะ จากสูตร 
 
 
 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได ้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 41 ขึ้นไป 
4 x 100 

 5 คะแนน บรรลุ 
9 

 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
EDU 6.6-1-1 เล่ม มคอ.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563) 

EDU 6.6-1-2 
เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
(ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2563) 

EDU 6.6-1-3 
เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปรับปรุง 
ปีพ.ศ. 2561) 

EDU 6.6-1-4 
เล่ม มคอ.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(ปรับปรุง ปีพ.ศ. 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
X 100 = ร้อยละ 44.44 

9 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.7  การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
   ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
รอบปีการประเมิน  ปีงบประมาณ 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
 
ข้อมูลพื้นฐานงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 
(Integrated Government Budget) 

รายงานการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 10,814,904 
งบด าเนินการทั้งหมด 15,149,000 
ร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบด าเนินการทั้งหมด 71.39 
 
การค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบด าเนินการทั้งหมด
ของสถาบัน จากสูตร 

 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
การด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ 41 ขึ้นไป 
10,814,904x 100 

5 คะแนน บรรลุ 
15,149,000 

 
 
 

10,814,904 
X 100 = ร้อยละ 71.39 

15,149,000 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

EDU 6.7-1-1 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

EDU 6.7-1-2 
โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดล าปาง 
ระยะที่ 2 
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ส่วนที่ 3  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
3.1 ผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ สัดส่วน) ตัวหาร 

 ตัวบ่งชี้ 1.1     3.01 คะแนน 
30.90 

3.43 คะแนน  
9 

ตัวบ่งชี้ 1.2 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

 ตัวบ่งชี้ 1.3 ร้อยละ 40  
28.5 x 100 44.19 x 5 

5 คะแนน  
64.5 40 

 ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละ 40 
25 x 100 38.76 x 5 

3.23 คะแนน  
64.5 60 

ตัวบ่งชี้ 1.5 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 1.6 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 1.7 4.00 คะแนน 
22.09 

4.42 คะแนน  
5 

ตัวบ่งชี้ 2.1 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 2.2
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

50,000 บาท/คน 
5,813,300.50 93,012.81 x 5 

5 คะแนน  
62.5 25,000 

ตัวบ่งชี้ 2.3
กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

ร้อยละ 20 
18.6 x 100 28.84 x 5 

5 คะแนน  
64.5 20 

ตัวบ่งชี้ 2.4 ร้อยละ 40 
5 x 100 10.42 x 5 

1.30 คะแนน  
48 40 

ตัวบ่งชี้ 3.1 7 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 3.2 ร้อยละ 80 
7 x 100 100 x 5 

5 คะแนน  
7 80 

ตัวบ่งชี้ 4.1 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5  คะแนน  
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ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
คะแนน 
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(% หรือ สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 4.2 ร้อยละ 20 
5 x 100 55.56 x 5 

5 คะแนน  
9 20 

ตัวบ่งชี้ 5.1 6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.2 7 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.3 5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ร้อยละ 30 
0 x 100 0 x 5 

0 คะแนน  
9 30 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ร้อยละ 61  
217 x 100 

4 คะแนน  
280 

ตัวบ่งชี้ 6.2 ร้อยละ 61  
4  x 100 

5 คะแนน  
4 

ตัวบ่งชี้ 6.3 จ านวน 1,501คน  
2,178 

5 คะแนน  
1 

ตัวบ่งชี้ 6.4 ร้อยละ 61  
9 x 100 

5 คะแนน  
9 

ตัวบ่งชี้ 6.5 ร้อยละ 41 
0 x 100 

0 คะแนน  
21 

ตัวบ่งชี้ 6.6 ร้อยละ 41  
5 x 100 

5 คะแนน  
9 

ตัวบ่งชี้ 6.7 ร้อยละ 41 
10,814,904 x 100 

5 คะแนน  
15,149,000 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้

ผลรวมคะแนน 111.38 
 

คะแนนเฉลี่ย 4.28 
 

ผลการประเมิน ระดับดี 
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3.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 

ผลผลิต 
และผลลัพธ ์

1. การผลิตบัณฑิต 4.12 5.00 3.93 4.44 ระดับดี 

2. การวิจัย 5.00 5.00 3.15 4.08 ระดับดี 

3. การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 0.00 3.75 ระดับดี 

6. ผลการด าเนินงานตามการพัฒนา
ชุมชนเชิงพ้ืนที่ 

- - 4.14 4.14 ระดับดี 

รวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.41 5.00 3.80 4.28 
 

 ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี ระดับดี 
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ภาคผนวก 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

1 จ านวนหลกัสูตร จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 9 

--ระดับปริญญาตรี 5 

--ระดับ ป.บัณฑิต 1 

--ระดับปริญญาโท 3 

--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

--ระดับปริญญาเอก - 

2 จ านวนหลกัสูตรนอก
ที่ต้ัง 

จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ต้ัง - 

--ระดับปริญญาตรี - 

--ระดับ ป.บัณฑิต - 

--ระดับปริญญาโท - 

--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

--ระดับปริญญาเอก - 

3 จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 1,457 

--จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 1,218 

--จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 173 

--จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 66 

--จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต    ข้ันสูง - 

--จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  - 

4 จ านวนอาจารย ์
จ าแนกตามต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
และคุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ 

64.5 

--จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

- 

--จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

36 

--จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ  
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

28.5 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งอาจารย์ 39.5 

--จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

- 

--จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 26 
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คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 181 

 

ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

หรือเทียบเท่า 

--จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า 

13.5 

จ านวนอาจารย์ ประจ าทั้ ง หมดที่ ด า ร งต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย ์

24 

--จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

- 

--จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

10 

--จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

14 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่ง        รอง
ศาสตราจารย ์

1 

--จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

- 

--จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

- 

--จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า 

1 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 

--จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่า 

- 

--จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า 

- 

--จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า 

- 

5 คุณวุฒิอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา - 

--ระดับปริญญาตรี 27 

--ระดับ ป.บัณฑิต 5 

--ระดับปริญญาโท 9 

--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

--ระดับปริญญาเอก - 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
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182 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

--จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 24 

--จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 

--จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 

--จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ - 

6 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 29 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

3 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่ าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 

1 

--ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

14 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 
หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

9 

--บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

- 

--ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

--ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- 
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คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 183 

 

ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

--ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 

--ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

- 

--ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

2 

--ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

- 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

-จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 

7 การมีงานท าของ
บัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 280 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า
ภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่
นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้
ประจ าอยู่แล้ว 

 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  

เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
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184 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  

 

ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

 

8 ผลงานทางวิชาการ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

9 

--จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  

- 

--จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

- 

--จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- 

--ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

--จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

7 

--จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 

1 

--จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

--ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 
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ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่
เป็นวงรอบประเมิน) 

- 

9 ผลงานทางวิชาการ 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

- 

--จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ  

- 

--จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบ
คณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไป
และแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

- 

--ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

--จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

- 

--จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์   การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่า
ด้วยหลักเกณฑ์   การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบทั่วไปและ แจ้ง 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่
อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏใน

- 
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ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

--จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- 

--ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร - 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

- 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

- 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

--จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด       (ปีการศึกษาที่เป็น
วงรอบประเมิน) 

- 

10 นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร  

--ระดับอนุปริญญา - 

--ระดับปริญญาตรี  

--ระดับ ป.บัณฑิต  

--ระดับปริญญาโท  

--ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 

--ระดับปริญญาเอก - 

11 จ านวนเงินสนับสนนุ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในสถาบัน 628,450 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 628,450 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอกสถาบัน 5,184,850.50 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,184,850.50 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 62.5 



รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดบัคณะ ปีการศึกษา 2563 

 
 

คณะครุศาสตร ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 187 

 

ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 62.5 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวม ผู้ลาศึกษาต่อ) - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีลาศึกษาต่อ 2 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

จ านวนนักวิจัยประจ าท่ีลาศึกษาต่อ - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

12 ผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า

และนกัวิจัย 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่ อ งจากการประชุมวิชาการระ ดับชาติที่ มี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงการสาขาวิชาสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องจากหลากหลายสถาบันท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 

3 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่
ในวงการสาขาวิชาสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องจาก
หลากหลายสถาบันท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง 

1 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

14 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

9 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2562 

- 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
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ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

2 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

- 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

- 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
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ชุดข้อมลู ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) จ านวน 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน /
นานาชาติ 

- 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

---กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

---กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - 

 
 


