
รายงานการด าเนนิงานตามกรอบแผนปฏบิตักิาร ปีการศกึษา 2562  
คณะศกึษาศาสตร ์วทิยาลยันานาชาตเิซนตเ์ทเรซา  

----------------- 
1. ดา้นประสทิธผิลในการจดัการศกึษาของคณะ  

1.1 เรง่รัดการผลติบัณฑติทีม่คีณุภาพ มาตรฐานสากล  มอีัตลกัษณ์ตามทีส่ถาบนัและคณะก าหนด เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 

เป้าประสงค์/ภาพความส าเร็จ
(Objectives) 

ตัวชี้วดั หน่วย ค่า
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนา การด าเนินการครบถ้วน 
ตัวชี้วดัระดบั
สถาบัน(คณะ) 

บรรลุตามเป้าประสงค์/ 

O1. ผู้ส าเร็จการศึกษามี
งานท าในระยะเวลา 1  ปี 
สถานประกอบการพึง
พอใจสมรรถนะบัณฑิต 

ST2: ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
ภายใน  1 ป ี

 

ร้อยละ 90 ED01 : โครงการส่งเสริม  พัฒนาและ
เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพครู 
กิจกรรม 1  ส่งเสริมให้นักศกึษาพัฒนาฐานข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส ์เป็นรายบุคคล ตั้งแตเ่ริ่มเรียนในชั้นปีที่ 1 
กิจกรรม 2  เสริมความรูแ้ละประสบการณพ์ิเศษที่
เกี่ยวขอ้งกับวิชาชีพคร ูปีละ 1 รอบ ตลอด 4 ปี 
กิจกรรม 3  เตรียมความพรอ้มสู่วชิาชีพคร/ูส่งเสรมิการเข้า
ร่วมโครงการผลิตครูเพือ่ทอ้งถิน่ 
กิจกรรม 4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลการติดตามผู้ส าเร็จ
การศกึษา 

1 √  พึงพอใจในสมรรถนะเกิน 3.50 

O2. นักศึกษามีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิ

FI2: ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที ่4  ที่ผา่นการ
ประเมินสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับด-ีดีมาก ......................... 
ST3: คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้ประกอบการ ต่อคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา............................... 
ST4: ร้อยละของผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในระดับชาติ/นานาชาติ........................... 
ST5: ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีผล
การสอบด้านภาษาอังกฤษผา่นมาตรฐานที่
สถาบันก าหนด หรือมาตรฐานสากล.............. 

ร้อยละ 
 
 
ระดับ 
 
ร้อยละ 
 
ร้อยละ 
ร้อยละ 
 
ระดับ 

70 
 
 

มาก 
 

100 
 

80 
100 

 
มาก 

ED02 โครงการพัฒนาการจดัการ
เรียนรู้ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
กิจกรรม 1  ส่งเสริมประสบการณ์พิเศษผ่านรายวิชา 
กิจกรรม 2  สนับสนุนการนิเทศภายในหรือการจัด 
PLC ในสถานศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝกึปฏิบัติงาน
และฝึกสอน 
กิจกรรม 3 นิเทศการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
กิจกรรม 4  พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในแต่ละภาคเรียน 
กิจกรรม 5 ส่งเสริมความรู้ การออกแบบการสอนที่
เน้น Problem-based Learning  และ Research-
based Instructional Strategies(RBIS) 

5(1) √  พึงพอใจในสมรรถนะเกิน 3.50 
ต้องขยายแนวคิดและส่งเสริม RBIS 
มากขึ้น 
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ST6: ร้อยละของรายวิชาทีจ่ัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ST8: คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์....... 

กิจกรรม 6 พัฒนาห้องปฏิบัตกิารและแหล่งเรียนรู้ของ
โปรแกรมวิชา 
กิจกรรม 6 สัมมนาที่ปรึกษาเพื่อการดูแลนักศึกษา 
กิจกรรม 7 จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์พิเศษ 
ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 

ED03 โครงการพัฒนาการจดัการ
เรียนรู้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
กิจกรรม 1  ส่งเสริมประสบการณ์พิเศษผ่านการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 
กิจกรรม 2  สนับสนุนการนิเทศภายในหรือการจัด 
PLC ในสถานศึกษา ส าหรับนักศึกษาฝกึปฏิบัติงาน
และฝึกสอน 
กิจกรรม 3 นิเทศการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
กิจกรรม 4  พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในแต่ละภาคเรียน 
กิจกรรม 5 ส่งเสริมความรู้ การออกแบบการสอนที่
เน้น Problem-based Learning  และ Research-
based Instructional Strategies(RBIS) 
กิจกรรม 6 จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์พิเศษ 
ช านาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง 

O3. ผู้ส าเร็จการศึกษามี
มีอัตลักษณ์ตามทีส่ถาบัน
และคณะก าหนด “สื่อสาร
เยี่ยม  เปี่ยมน้ าใจและ
รับผิดชอบ” และมี
คุณธรรม จรยิธรรม และ
ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ST7: ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการพฒันา
คุณลักษณะอังพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่
สถาบันก าหนด 
FI3: ระดับคุณภาพเฉลี่ยผลการประเมินอัต
ลักษณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่  3  
FI4: ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคะแนน
ผลการประเมินอัตลักษณ์ ในระดับด-ีดีมาก.... 

ร้อยละ 
 
ระดับ 
 
ร้อยละ 

100 
 

ดีมาก 
 

70 

ED04: โครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
กิจกรรม 1  เสริมสร้างความเป็นคร ู
กิจกรรม 2  พัฒนาระบบประเมินอัตลักษณ์และสมรรถนะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาต ิ
กิจกรรม 3 ศกึษา วิจัย ด้านการส่งเสริคุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับวิชาชีพคร ู

1(2) √  ความพึงพอใจด้านคุณลักษณะ 
มากกว่า 3.50 



กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ STIC(25/03/2563) 3 

O4 ผลิตบณัฑติที่
หลากหลาย สนองความ
ต้องการของประเทศ 

FI5: จ านวนหลักสูตรใหม่หรือหลกัสูตร
ปรับปรุงที่พัฒนาแล้วเสร็จและพรอ้มรับ
นักศึกษา 

จ านวน
หลักสูตร
ที่พัฒนา 
หรือ 
(ปรับปรุง
) 

1 ED05 : โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2562 
กิจกรรม 1 พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี เอกภาษาไทย  
กิจกรรม 2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี เอกปฐมวัย 
กิจกรรม 3  พัฒนาหลกัสูตรปริญญาโท สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน 

1(1) √  แล้วเสร็จ 1 หลักสตูร คือ วิทยาการ
จัดการเรียนรู้ ระดบัป.โท  ส่วน ป.ตรี 
ยังประสบปญัหาเรื่อง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   
 
1.2  สง่เสรมิการผลติผลงานวจิยั และงานบรกิารทางวชิาการเพือ่ตอบสนองตอ่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค และวงวชิาการอยา่ง
หลากหลาย และเอือ้ตอ่การเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

เป้าประสงค/์ภาพ
ความส าเร็จ
(Objectives) 

ตวัชีว้ดั 

 

หนว่ย 
เป้าหมาย 

โครงการ/กจิกรรม(Initiatives) ผลการด าเนินการ 
ตวัช้ีวดัระดบั
สถาบนั 

การบรรลุตามเป้าประสงค์ 

O5 มีผลงานวิจัยและ
บริการทางวิชาการแก่
ท้องถิ่นภูมภิาคและวง
วิชาการ อย่างต่อเนื่อง 
หลากหลาย 

ST10: ผลการประเมินคุณภาพด้านการวิจัย
ของคณะ 
ST11: จ านวนผลงานวิจยั/ผลงานวิชาการได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ต่อวงวิชาการ.......... 
ST13: ความส าเร็จในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ท้องถิ่น(จ านวนชุมชน)........... 
ST14: ความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและภูมภิาค .. 

ระดับ
คุณภาพ 
จ านวน 
 
ระดับ
คุณภาพ 
 
ระดับ
คุณภาพ 

 
 
 

5 
 

14 
 
5 
 
 
5 

ED06 :โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ส าหรับโรงท่ีเปิดสอน EPและ MEP ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรม 1  สัมมนาวิเคราะห์ความตอ้งการของโรงเรียนใน
ท้องถิ่นที่เปิดหลักสูตร EP sหรือ MEP 
กิจกรรม 2  ออกแบบและจัดท าโครงการวจิัยและบรกิารทาง
วิชาการแบบมีส่วนรว่ม 

ED07: โครงการศึกษาและพัฒนาความ
ต้องการของโรงเรียนเครือข่าย ท้องถิ่นและ
ภูมิภาค 
กิจกรรม 1 สัมมนาวเิคราะห์ความตอ้งการของท้องถิน่และ
ภูมิภาค 
กิจกรรม 2 ออกแบบและจัดท าโครงการวิจยัและบริการทาง
วิชาการแบบมีส่วนรว่ม 
ED08 : โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของชุมชน
ที่ต้ังวิทยาลัย 
กิจกรรม 1  เรียนรู้และพฒันาความหลากหลายทางชีวภาพ

4 √  บรรลตุามเปา้ประสงค์ระดับมาก 
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2.  ดา้นกระบวนการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนการสอนของวทิยาลยั : พัฒนาระบบบรหิารจัดการสูก่ารเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
ทีม่กีารจัดการเรยีนการสอนและระบบดแูลชว่ยเหลอืนักศกึษา ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

พืชสมุนไพรไทย ส าหรับชุมชนองครักษ์ 
กิจกรรม 2  ร่วมพัฒนาการศกึษาในระบบและนอกระบบฯ
กับสถานศกึษาหรอืหน่วยงานทางการศกึษาในอ าเภอองครักษ์ 

O6. อาจารย์ท าวิจยัที่
น าไปใช้ประโยชน์การ
จัดการเรียนการสอนและ
บริการท้องถิ่น ภูมิภาค และ
วงวิชาการ 

FI6: ร้อยละของอาจารย์ที่น าผลการวิจยั
น าไปใช้ประโยชน์การจัดการเรียนการสอนและ
บริการท้องถิ่น ภูมิภาค และวงวิชาการ 
 

ร้อยละ 80 ED09 :โครงการส่งเสริมการวิจัย บริการทาง
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่บูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรม 1 ส่งเสริมการออกแบบเรียนรูแ้บบบูรณาการ 
ที่สอดแทรกงานบริการทางวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรม 2 PLC สัมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนเปิดภาค
เรียน ระหวา่งภาค และสิ้นภาคเรียน 

(1) √  บรรลตุามเป้าประสงค์ระดับมาก 

O7. อาจารยม์ีกิจกรรม
บริการทางวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมท่ีหลากหลาย
และเอื้อต่อการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา 

ST15: จ านวนรายวิชาที่น าความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนหรือวจิัย......... 
ST17: ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/
บุคลากร ในการเห็นคุณค่าในศิลปะ วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม................................. 
 
ST18: จ านวนกจิกรรม/รายวิชา ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม..... 

 
จ านวน 
 
 
 
ระดับ
คุณภาพ 
 
จ านวน 

 
21 
 
 
 

>3.50 
 
 
2 

3 √  บรรลตุามเปา้ประสงค์ระดับมาก 
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เป้าประสงค/์ภาพ

ความส าเร็จ 
(Objectives)  

ตวัชีว้ดั หนว่ย 
2562 

โครงการ/กจิกรรม 

การด าเนินการครบถ้วน 
ตัวชี้วดัระดบั
สถาบัน(คณะ) 

ตัวชี้วัดระดับสถาบัน(คณะ) 

P1 กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนมมีาตรฐาน 
คณาจารย์จัดการเรียน
การสอนที่เน้น 
Problem-based 
Learning และ 
Research-based 
Instructional 
Strategies(RBIS)  
ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้าง
องค์ความรู้หรือ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 

FI7: ร้อยละของคณาจารย์ ทีอ่อกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น Problem-based 
Learning/Project-based 
learning/Research-based learning อย่าง
เป็นรูปธรรม ในระดับดี-ดีมาก............. 
ST6: ร้อยละของรายวิชาทีจ่ัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ..... 

 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 
60 
100 

ED02 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 
ED03 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1(1) √  บรรลตุามเป้าประสงค์ระดับ
มาก 

P2.ระบบแผนและการ
ประกันคณุภาพภายใน มี
ประสิทธิภาพ 

ST1 : จ านวนหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้
มาตรฐานระดับชาติหรือได้รับการรับรองจาก
สมาคมวิชาการ/วิชาชพี 
ST19 ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพผู้บริหารในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
ST20 การบรรลุเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์ 
ST21 ร้อยละของผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 
ST28 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
คณะ  

จ านวน 
 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 
ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 

3 
 
 

มาก
ที่สุด 
 
มาก
ที่สุด 
10 
ดีมาก 

ED10 โครงการพัฒนาระบบแผนงานและการ
ประกันคุณภาพภายใน 

กิจกรรม 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ภายใน 
กิจกรรม 2 ทบทวน วางแผน และก ากับระบบประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 

6 √  บรรลตุามเป้าประสงค์ระดับ
มาก 
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P3.มีระบบจัดการความรู้
ที่มีประสิทธิภาพ 

ST27 ระดับผลส าเร็จของการจัดการความรู้ ระดับคุ
คุณภา

พ 

มาก
ที่สุด 

ED11 โครงการพัฒนางานจัดการความรู้  
กิจกรรม 1  ส ารวจรายการองค์ความรู้ใหมท่ี่คณาจารย์จะจัดท า
เป็นโครงการวิจัย หรอืกิจกรรมวิจัยหรอืบรกิารทางวิชาแบบบูรณา
การในชั้นเรียน ในแต่ละภาคเรียน 

กิจกรรม 2  สมัมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะๆ ปีละ 4 ครั้ง 

1 √  บรรลุตามเป้าประสงค์ 

P4 มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพ 

ST26 ผลการด าเนินงานบริหารจัดการความ
เส่ียงลดลง 

ระดับ
คุณภา

พ 

มาก
ที่สุด 

ED12 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
คณะฯ 
กิจกรรม 1 วเิคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
กิจกรรม 2  ก ากับความเสี่ยงในระดับหลกัสูตรและระดับคณะ 
กิจกรรม 3  ประเมนิความเสี่ยงทกุ 3 เดือน 

1 √  บรรลตุามเป้าประสงค ์

 
3.  ดา้นคณาจารย ์และปจัจยัสนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน : พัฒนาและสรา้งความพรอ้มดา้นคณาจารย ์ เป็นนักวชิาการมอือาชพี ทีม่ี
การสรา้งนวตักรรมในการสอนอยา่งตอ่เนือ่ง และพัฒนาระบบฐานขอ้มลู แหลง่เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่สนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 

เป้าประสงค์/ภาพ
ความส าเร็จ
(Objectives) 

ตัวชี้วัด หน่วย เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 
(Initiatives) 

การด าเนินการครบถ้วน 
ตัวชี้วดัระดบั
สถาบัน(คณะ) 

ตัวชี้วัดระดับสถาบัน(คณะ) 

I1. คณาจารย์มีสมรรถนะ

ในการออกแบบการ
เรียนรู้ วิจัย และบริการ
ทางวิชาการ 

I2. บุคลากรสายสนับสนุน
มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ST9: บุคลากรสายวิชาการได้รับการอบรม/
ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/คน/ปี 
ST12: ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจยัหรือการผลิตผลงานทาง
วิชาการ ไม่น้อยกวา่ 8 ชัว่โมง/คน/ปี 
FI8: ฐานข้อมูลเว็บไซต์/เว็บบล็อก เพื่อ
สนับสนุนงานวิชาการของคณาจารย ์ทีม่ีข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทุกพันธกิจ.......... 
ST22 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกวา่ 
10 ชั่วโมง/คน/ปี 
ST23 ร้อยละของอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. 
รศ. 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
 

ระดับ
คุณภา

พ 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

80 
 

90 
 

ดีมาก 
 
 

100 
50 
40 

ED13 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้าน
การบริหารจัดการงานตามพันธกิจ 

กิจกรรม 1 เสริมความรู้ ความเข้าใจในการท างานตาม
พันธกิจ 4 ประการ และการออกแบบการเรียนรู้แบบ PBL   
และ RBIS 
กิจกรรม 2 ส่งเสริมการเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาตนเอง
และกิจกรรมทางวิชาการของคณาจารย ์
กิจกรรม3  สง่เสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
 

4(2) √  บรรลตุามเป้าประสงค์  โดย
จะต้องส่งเสริมการก าหนดกิจกรรม
การเรยีนรู้แบบบรูณาการมากข้ึน  
รวมทั้งให้อาจารย์ก าหนด
โครงการวิจัยบูรณาการใน
กระบวนการจดัการเรียนรู ้
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FI9 : ร้อยละของอาจารย์ใหม่ที่สามรถเข้าสู่
วิทยฐานะเมื่ออายุการท างานครบตามเกณฑ์ 

I2 คณาจารย์มีการสร้าง

นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง ทุกภาค
การศึกษา 

FI10. ร้อยละของคณาจารย์ที่มีผลงานการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 
รายการ ทุกภาคการศึกษา 

ร้อยละ 60 ED02   ED03 และ ED13 (1) คณาจารย์ยังมผีลงานดา้นการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่คาดหวัง 

I3 มีความพร้อมด้านองค์

คณะบุคคลเพ่ือการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน 

FI11.  มีคณะกรรมการคณะ ที่มีการการ
ประชุมเพื่อการขบัเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ของคณะ เป็นระยะ ๆ 

จ านวน
ครั้งการ
ประชุม 

6 ED14 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ
แบบมีส่วนร่วม 
กิจกรรม 1 ทบทวนและแต่งต้ังกรรมการคณะ 
กิจกรรม 2 ประชุมก ากับติดตามงานเปน็ระยะๆ 

(1) ยังเน้นใช้ทีมงานบริหารภายใน ที่มี
การก ากับติดตามงานเป็นระยะ ๆ 

I5. ระบบฐานข้อมูล 

สนับสนุนการบริหารงาน
ของคณะ/หน่วยงาน มี
ประสิทธิภาพ 

FI12. ระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ ที่มี
สาระส าคัญ ครอบคลมุด้านการจัดการเรียน
การสอน การวจิัย บริการทางวิชาการและงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับ
คุณภา

พ
ฐานข้อ

มูล 

4.00 ED 15 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลู
อิเล็กทรอนิกส์ ระดับคณะและโปรแกรมวิชา
(รวมระบบประชุมออนไลน)์ 

(1) มีฐานข้อมูลเว็บไซต์ของคณะ 

I6. บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ST24 ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่สภาพ
แวดล้อ ภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
ST25 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร/
นักศึกษา ตอ่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับ
ความ
พึง

พอใจ 
ระดับ 

 

มาก
ที่สุด 

 
มาก
ที่สุด 

 

 2 ด าเนินการโดยสถาบัน 

 

 

 

 
4.  ดา้นงบประมาณ/รายไดพ้เิศษเพือ่สนบัสนนุการจดัการศกึษา : ระดมทนุ/งบประมาณ เพือ่จัดตัง้กองทนุสนับสนุนการจัดการศกึษา หรอื
สนับสนุนการขบัเคลือ่นคณุภาพการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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เป้าประสงค/์ภาพ

ความส าเร็จ 

(Objectives) 

ตวัชีว้ดั 
หนว่
ย 

เป้าหมา
ย2562 

โครงการ/กจิกรรม 
(Initiatives) การด าเนินการครบถ้วน 

ตัวชี้วดัระดบั
สถาบัน(คณะ) 

ตัวชี้วัดระดับสถาบัน(คณะ) 

I8. มีกองทุนสนับสนุนการ

จัดการศึกษาของคณะ 

FI13 งบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนหรือการสร้างนวัตกรรม
การเรียนรู้ส าหรับอาจารย์และบุคลากรของ
คณะ 

บาท 100,000 ED16 โครงการจัดต้ังกองทุนสนับสนุน
การจัดการศึกษาของคณะฯ 
กิจกรรม 1 ศิษย์เก่าสัมพันธ ์
กิจกรรม 2  ระดมทุนจากศิษย์เกา่และองค์กร
เครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรม 3 การผลิตต าราและสื่อเพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา จ าหนา่ยในนามคณะ 
กิจกรรม 4 การจัดอบรมครูตามความตอ้งการ
ของท้องถิ่น ภูมภิาค และสังคม 
กิจกรรม 5 การบริการงานวิจยัตามค าขอ 

   (1) ได้จัดต้ังชมรมศิษย์เก่า 

     

 รวม    30(12) ด าเนินการตามตัวชี้วดัไดต้าม
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
   1.พัฒนาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการประกันคุณภาพที่สมบูรณมากยิ่งข้ึน 
   2. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างรายวิชา  และเน้น Problem-based Learning มากขึ้น 
   3. ส่งเสริมให้คณาจารย์ก าหนดโครงการวิจัยที่บูรณาการในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 
   4. ให้ความส าคัญกบัการใช้กระบวนการเรียนรู้ออนไลน์เป็นสื่อเสริมในระบบการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 


