
 

คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 
 

ตารางการบริหารจัดการตามองค์ประกอบคุณภาพตามตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ. ประจําปีการศึกษา 2555 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 ประเภทสถาบัน       ����      เน้นวิจัย     ����     เน้นพัฒนาสงัคม       ����      เน้นพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม    ����เน้นเฉพาะผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล เบอร์ติดต่อ ผู้ดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่  1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์  และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวบ่งชี้ที่1.2 ผลการบริหารสถาบนัให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1) 
ตัวบ่งชี้ที่1.3 ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 
ตัวบ่งชี้ที่1.4 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจดุเด่นที่ส่งผลสะท้อนเปน็เอกลักษณ์ของสถาบัน 
(สมศ.17) 

ผศ.ดร.ปวริศา จรดล 
อ.ดร.ธนิก คุณเมธีกุล 
น.ส.รัชชนก  แพทย์นิมิตร 
นายวีรชัย ผลเจรญิ 
 

039-319111 ต่อ 
8101 

รองคณบดฝี่ายวางแผน
และพัฒนา 

คณบดีคณะครุศาสตร ์

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคณุลักษณะของบัณฑติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (สมศ.1) 
* ใช้ประเมินตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. ตวัชี้วัดที่ 4.1.1 
ตัวบ่งชี้ที่2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สมศ.2) 
ตัวบ่งชี้ที่2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(สมศ.3) 
2.12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร(่สมศ.4) 
2.13 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ.14) 

อ.ดร.พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์อ.
เกศิณีศิริสุนทรไพบูลย์     
อ.กรองทอง จุลิรัชนีกร 
อ.ธันวดี  ดอนวิเศษ 
อ.อาทิตย์ โพธิ์กาศ 
อ.ณิชาภา เจริญรูป 
น.ส.วรรษชล  เรืองฤทธิ์      
น.ส.รัชชนก  แพทย์นิมิตร 
นายอภินันท์  ขันแข็ง 
นายวีรชัย ผลเจรญิ   
 

039-319111 ต่อ 
8101 

รองคณบดฝี่ายวิชาการ คณบดีคณะครุศาสตร ์

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมลูข่าวสาร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

อ.จักรวรรดิ  กิ่งส้มกลาง      
อ.จุลลดา  จุลเสวก    
อ.อติราช  เกิดทอง             
อ.เจือจันทร์ เพิ่มทรัพย์ทวีผล 

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 



 

คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล เบอร์ติดต่อ ผู้ดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
อ.ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ 
อ.ติยาพร ธรรมสนิท 
อ.ชิดชนก ศรีราช 
สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย     

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร ่(สมศ.5) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  (สมศ.6) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 ผลงานวิชาการที่ไดร้ับการรบัรองคุณภาพ (สมศ.7) 

อ.เสาวนีย์  เจียมจักร 
อ.ธันวดี  ดอนวิเศษ 
อ.นภัส ศรีเจริญประมง 
นายอภินันท์   ขันแข็ง 
น.ส.นงนุช  ศรีวิรัญ 
นายวีรชัย ผลเจริญ   

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม     

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรยีนการสอนและการวิจัย (สมศ.8) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ประเด็นที่ 1 ภายในสถาบัน 
(สมศ.18.1) 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 ผลการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(สมศ.18.2) 

อ.วราลี ถนอมชาติ          
อ.จักรวรรดิ  กิ่งส้มกลาง 
อ.กรองทอง จุลิรัชนีกร 
อ.พัชรินทร์  รุจิรานุกูล 
อ.อติราช  เกิดทอง             
อ.ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ 
อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา  
นางปนัดดา   ทบบัณฑิต 
น.ส.นงนุช  ศรีวิรัญ 
นายวีรชัย ผลเจริญ   

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  (สมศ.11) 
 

อ.จักรวรรดิ  กิ่งส้มกลาง      
อ.จุลลดา  จุลเสวก    
อ.อติราช  เกิดทอง             
อ.ชาญชลักษณ์  เยี่ยมมิตร 
อ.ติยาพร ธรรมสนิท 
อ.ชิดชนก ศรีราช 
น.ส.วรรษชล   เรืองฤทธิ์ 
สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 



 

คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล เบอร์ติดต่อ ผู้ดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ     

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นําของสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบนั 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่การเรยีนรู ้
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  (สมศ.12) 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน   (สมศ.13) 

อ.ดร.สุรีย์มาศ   สุขกสิ 
อ.ประพรรธน์ พละชีวะ 
น.ส.อัจฉรา   บุญโกย 
น.ส.นงนุช  ศรีวิรัญ 
นางปนัดดา   ทบบัณฑิต 
นายอภินันท์   ขันแข็ง 
นายวีรชัย  ผลเจริญ    

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ     

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ น.ส.นงนุช  ศรีวิรัญ 
นางปนัดดา   ทบบัณฑิต 
นายวีรชยั  ผลเจริญ 

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลการประเมินคณุภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (สมศ.15) 

อ.นคร เผือกนําผล 
อ.เกศิณีศิริสุนทรไพบูลย์    
อ.ญาณิศา  บุญพิมพ์                  
นายอภินันท์  ขันแข็ง 
นายวีรชัย  ผลเจริญ 

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 10ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบนั     

ตัวบ่งชี้ที่  10.1 ผลการบรหิารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1) 
 

อ.ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ 
อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา                
อ.ติยาพร ธรรมสนิท 
นางปนัดดา   ทบบัณฑิต 

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ที่  10.2 ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 
 
 

อ.ปิยะพงศ์ กู้พงศ์พันธ์ 
อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา                
อ.ติยาพร ธรรมสนิท 
นายวีรชัย ผลเจริญ 

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 99 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)     

ตัวบ่งชี้ที่ 99.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) อ.ดร.นริศ  สวัสดี 
อ.จักรวรรดิ  กิ่งส้มกลาง      
อ.ชาญชลักษณ์  เยี่ยมมิตร 

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 



 

คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 
 

องค์ประกอบคุณภาพ ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล เบอร์ติดต่อ ผู้ดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี ้
อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา   
น.ส.วรรษชล    เรืองฤทธิ์ 

ตัวบ่งชี้ที่  99.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู ้เจตนคติที่ด ี อ.ดร.นริศ  สวัสดี 
อ.จักรวรรดิ  กิ่งส้มกลาง      
อ.ชาญชลักษณ์  เยี่ยมมิตร 
อ.ณัฐพงศ์ จรทะผา   
น.ส.วรรษชล  เรืองฤทธิ์ 

039-319111 ต่อ 8101 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและ 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

คณบดีคณะครุศาสตร์ 

 
 

 
 
 
 
 

(อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร) 
      รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 


