1
อัตลักษณ์ ตัวชี้วัด และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อัตลักษณ์ย่อยที่ 1 สอนดี
ชั้นปีที่
1

ตัวชี้วัด
1.มีทักษะการสือ่ สารภาษาไทย

2

1.มีทักษะในการแสวงหาความรู้

3

1.วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษา
เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้

4

1.เข้าใจและวิเคราะห์หลักสูตร
เพื่อการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้
2. ออกแบบและฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
1.สามารถประยุกต์ความรู้ นาไปสู่
การปฏิบัตจิ ริง
2. ออกแบบและปฏิบัติการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5

กิจกรรมในหลักสูตร
1.การนาเสนองาน
2. การซักถาม วิเคราะห์ อภิปราย
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์
1.ฝึกและมอบหมายให้ผเู้ รียน
ศึกษาค้นคว้า สืบค้นจาก
แหล่งเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย
1.ศึกษาบริบทในสถานศึกษา
2. นานักศึกษาไปสังเกตการณ์
สอนของครูต้นแบบ แล้วนา
ถอดบทเรียน เพื่อนามาสู่การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้
1.ศึกษาและฝึกปฏิบัติการ
การวิเคราะห์หลักสูตร
2. การฝึกปฏิบัติการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.นิเทศ กากับ ติดตามใน
ระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.การเชิญวิทยากรเสริมความรู้
ด้านทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย
1.ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ
1.ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
ทางด้านการสอน

1.จัดนิทรรศการและนาเสนอ
แผนการจัดการเรียนรู้
2. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
ในเรื่องของการจัดการเรียนรู้
กับหน่วยงานอื่นๆ
1.สัมมนานักศึกษาก่อน ระหว่าง
และหลังฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลัง
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ในลักษณะ best practice
แต่ละสาขา/หลักสูตร

2
อัตลักษณ์ย่อยที่ 2 มีความเป็นครู
ชั้นปีที่
ตัวชี้วัด
กิจกรรมในหลักสูตร
1
1. มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู - สอดแทรก / บูรณาการ ใน
2. สร้างเสริมความรู้ ทักษะใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรู้สู่ความเป็นครู
ทุกรายวิชา
3. พัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(ในระดับท้องถิ่น)
4. ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น
และชุมชนในทางสร้างสรรค์
5. ประพฤติปฏิบัติตน มีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์และพัฒนา
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
2
1. มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู - สอดแทรก/บูรณาการ ใน
2. สร้างเสริมความรู้ ทักษะใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรูส้ ู่ความเป็นครู
ทุกรายวิชา
3. พัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ)
4. ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น และ
ชุมชนในทางสร้างสรรค์
5. ประพฤติปฏิบัติตน มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปญ
ั ญา
และวัฒนธรรมไทย
3
1. มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู - สอดแทรก/บูรณาการ ใน
2. สร้างเสริมความรู้ ทักษะใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรูส้ ู่ความเป็นครู
ทุกรายวิชา
3. พัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล)

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- เข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร /สาขาวิชา
คณะ มหาวิทยาลัย
และชุมชน

- เข้าร่วมกิจกรรมของ

หลักสูตร /สาขาวิชา
คณะ มหาวิทยาลัย
และชุมชน

- เข้าร่วมกิจกรรมของ

หลักสูตร /สาขาวิชา
คณะ มหาวิทยาลัย
และชุมชน

3
ชั้นปีที่
ตัวชี้วัด
กิจกรรมในหลักสูตร
3
4. ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น และ
- สอดแทรก/บูรณาการ ใน
(ต่อ)
ชุมชนในทางสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนการสอน
5. ประพฤติปฏิบัติตน มีส่วนร่วมใน
ทุกรายวิชา
การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปญ
ั ญา
และวัฒนธรรมไทย
6. มีทักษะในการวิเคราะห์ผู้เรียนและ
เข้าใจบริบทในการจัดการศึกษา
4
1. มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู - สอดแทรก/บูรณาการ ใน
2. สร้างเสริมความรู้ ทักษะใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรูส้ ู่ความเป็นครู
ทุกรายวิชา
3. พัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง(ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล)
4. ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น และ
ชุมชนในทางสร้างสรรค์
5. ประพฤติปฏิบัติตน มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปญ
ั ญา
และวัฒนธรรมไทย
6. มีทักษะในการวิเคราะห์ผู้เรียน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และ
วิจัยอย่างง่าย
5
1. มีความรักและศรัทธาต่อวิชาชีพครู - สอดแทรก/บูรณาการ ใน
2. สร้างเสริมความรู้ ทักษะใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนรูส้ ู่ความเป็นครู
ทุกรายวิชา
3. พัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ
วิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง(ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากล)
4. ช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่น และ
ชุมชนในทางสร้างสรรค์

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- เข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร /สาขาวิชา
คณะ มหาวิทยาลัย
และชุมชน

- เข้าร่วมกิจกรรมของ

หลักสูตร /สาขาวิชา
คณะ มหาวิทยาลัย
และชุมชน

- เข้าร่วมกิจกรรมของ

หลักสูตร /สาขาวิชา
คณะ มหาวิทยาลัย
และชุมชน

4
ชั้นปีที่
ตัวชี้วัด
5
5. ประพฤติปฏิบัติตน มีส่วนร่วมใน
(ต่อ)
การอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปญ
ั ญา
และวัฒนธรรมไทย
6. มีทักษะในการวิเคราะห์ผู้เรียน
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ จัดทา
แผนการเรียนรู้ และวิจัยใน
ชั้นเรียน
7. ไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์
ต่อความเจริญทางกาย สติปญ
ั ญา
จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
8. ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็น
อามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ฯลฯ

กิจกรรมในหลักสูตร
- สอดแทรก/บูรณาการ ใน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ทุกรายวิชา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- เข้าร่วมกิจกรรมของ
หลักสูตร /สาขาวิชา
คณะ มหาวิทยาลัย
และชุมชน

อัตลักษณ์ย่อยที่ 3 ใฝ่รู้
ชั้นปีที่
ตัวชี้วัด
กิจกรรมในหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1
1. มีความสามารถในด้านภาษา และ - การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เน้น - การเชิญวิทยากรเสริมความรู้
การสือ่ สาร
ฝึกให้ผเู้ รียนได้ตั้งคาถามและ
ใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้และ
2. มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ใน ร่วมกาหนดปัญหาในการเรียนรู้
สื่อเทคโนโลยี
การพัฒนาผูเ้ รียน (กิจกรรมเสริม จากสถานการณ์ต่างๆ
หลักสูตร)
- การศึกษาค้นคว้าและฝึกนาเสนอ
3. มีความสามารถในการสังเกต รู้จกั
ผลงานที่ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
ตั้งคาถาม และแสวงหาคาตอบ
และใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ด้วยวิธีการ ของตนเอง
หลากหลาย
4. มีความสามรถสืบเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้
และสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง
5. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม

5
ชั้นปีที่
ตัวชี้วัด
2
1. มีความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนา
ตนเองในเรื่องความฉลาดทาง
อารมณ์ในความเป็นครู
2. มีความสามารถค้นหาวิธีการ
เทคนิคใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรียน
3. มีความสามารถในการพูด
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
ในชั้นเรียน
4. มีทักษะในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย
5. มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
วิชาการตามที่ตนสนใจ
6. มีคุณลักษณะและจริยธรรม
ของครูที่ดี
3

1. มีความรู้ความสามารถในจัด
กระบวนการเรียนรู้ ในแนวทาง
การจัดการศึกษาตามศตวรรษ
ที่ 21
2. มีความสามารถตามบทบาท
และหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21
3. สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิต
4. มีความรู้กระบวนการคิดใน
ระดับสูง
5. เป็นผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และ
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ค้นคว้า
หาข้อมูลอย่างมีจริยธรรม
6. มีทักษะการเข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการตามที่ตนสนใจ อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
7. มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
หลักศาสนาที่ตนนับถือ

กิจกรรมในหลักสูตร
- การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการเรียนการสอน
- การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสังคม
ชุมชน
- การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการ
ของนักศึกษาในการเป็นผู้นาและ
ผู้ตาม
- การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- การจัดนิทรรศการ
งานวิชาการ

1. การจัดกิจกรรมสารวจตนเอง
2. การสืบค้นหาข้อมูลที่
หลากหลายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชั้นเรียนโดยผ่านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มอี ยู่
2. การศึกษา ค้นคว้า รายงาน
เชิงวิชาการรายบุคคล จาก
แหล่งข้อมูล แล้วนาเสนอเพื่อ
วิพากษ์
3. การศึกษาค้นคว้าความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
4. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
โครงงานของบุคคลอื่น แล้ว
นามาต่อยอด

1. การจัดสัมมนานักศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
2. การให้นกั ศึกษามีส่วนร่วม
ในการเลือกหัวข้อสัมมนา
อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. การเลือกอ่านหนังสือ
เกี่ยวกับศาสตร์ของตนเอง
แล้วนามาแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์

6
ชั้นปีที่
ตัวชี้วัด
4
1. มีทักษะการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ไปใช้ในกิจกรรมนอกห้องเรียน
2. มีความเข้าใจบริบทของท้องถิ่น
และสังคมและเก็บข้อมูลเพือ่ นามา
พัฒนาองค์ความรูเ้ ชิงวิจัย
3. มีความสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ที่ศึกษากับบริบทของ
ท้องถิ่น
4. มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และประสบการณ์ในการสัมมนา
องค์ความรู้ต่างๆ
5. มีความสามารถในการเลือกเข้า
ร่วมกิจกรรมนอกเหนือจาก
รายวิชาที่สอนปกติ โดยเน้นการ
ลงมือปฏิบัติ
มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักสากล

5

1.
2.
3.
4.
5.

กิจกรรมในหลักสูตร
1. การสืบค้นหาข้อมูลที่
หลากหลายและลงมือปฏิบัตจิ ริง
ทางานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เข้าใจสถานการณ์/
สังคม/ เศรษฐกิจ ฯลฯ จากการ
วิเคราะห์ข่าวสารบ้านเมืองจาก
สื่อ สิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเลคทรอนิคส์ เพื่อนาไปสู่
การแก้ปัญหา
2. การให้ศึกษา ค้นคว้า รายงาน
เชิงวิชาการรายบุคคล จาก
แหล่งข้อมูล อย่างน้อย 5 แหล่ง
3. การทางานกลุ่มเพื่อจัดทา
โครงงานในสถานศึกษา และ
นาเสนอผลงานกลุม่
4. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก
ตัวอย่างโครงงานของบุคคลอื่น
แล้วนามาต่อยอด
5. การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระทีส่ อน
มีความสามารถบูรณาการ
1. สามารถจัดกิจกรรมโครงการ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้
และวิชาชีพ
นวัตกรรม
มีความสามารถนานวัตกรรมใหม่ๆ 2. การใช้กระบวนการวิจัยในการ
มาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน
แก้ปัญหาในชั้นเรียน
มีความสามารถนาผลการวิจัยไป 3. การศึกษาค้นคว้า ศึกษา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
งานวิจัยในการพัฒนา
มีความสามารถปฏิบัติการวิจัย
กระบวนการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ 4. ออกแบบการวิจัย
พัฒนาผูเ้ รียน
5. ฝึกปฏิบัตกิ ารวิจัย
มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
6. นาเสนอโครงร่างเพื่อทาวิจัย
ที่หลากหลายทีส่ ามารถนามา
7. แหล่งการเรียนรู้และเครือข่าย
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ของ
การเรียนรู้
นักเรียน
8. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ มุ่งมั่น
และแสวงหาโอกาสพัฒนา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. การจัดสัมมนานักศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
2. การให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการเลือกหัวข้อสัมมนา
อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. การเลือกอ่านหนังสือ
เกี่ยวกับศาสตร์ของตนเอง
แล้วนามาแลกเปลี่ยนกับ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน

1. การจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ เพื่อนาเสนอ
ผลงาน โดยใช้นวัตกรรม
ใหม่ๆ
2. นาผลการวิจัยไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผูเ้ รียนเกิดการ
เรียนรู้มากขึ้น
3. การจัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ของแต่ละรายวิชา
4. การมอบหมายให้ไปศึกษา
หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
เช่น ห้องสมุด วีดีทัศน์
อินเตอร์เน็ต ร่วมศึกษา
ดูงาน
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ชั้นปีที่
ตัวชี้วัด
กิจกรรมในหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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6. มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ 9. ตนเอง ด้วยวิธีการที่
5. การมอบหมายให้ศึกษา
(ต่อ)
และนวัตกรรมในการพัฒนา
หลากหลาย เช่น การเข้าร่วม
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้
องค์การและวิชาชีพ
ประชุม / สัมมนา การศึกษา
ทางวิชาชีพ เก็บรวบรวม
7. มีความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูงาน การศึกษาค้นคว้าด้วย
ข้อมูล จัดเป็นหมวดหมู่
ประสบการณ์และสร้างเครือข่าย
ตนเอง
ที่ทันสมัย พัฒนาความรู้
ทางวิชาการในวิชาชีพครู
10. รวบรวม สังเคราะห์ข้อมูล
ในวิชาชีพ
8. มีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู
ความรู้จัดเป็นหมวดหมูแ่ ละ
6. การสร้างองค์ความรู้และ
ปรับปรุงให้ทันสมัย
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
11. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ความรู้ในวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 7. การประชุมสัมมนา
องค์กรและวิชาชีพ
แลกเปลี่ยน ศึกษาดูงาน
12. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ผู้อื่นเพื่อ
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
13. ให้คาปรึกษาแนะนานิเทศและ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์
วิชาชีพแก่ผู้อื่น
14. มีการขยายผลโครงการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้
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อัตลักษณ์ย่อยที่ 4 สู้งาน
ชั้นปีที่
ตัวชี้วัด
1
1. ยอมรับข้อตกลงเบือ้ งต้นในการ
ทางานร่วมกันได้สาเร็จ โดย
- มีความอดทน หนักแน่น
ไม่หวั่นไหว
- ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
- หนักเอาเบาสู้
2. เมื่อพบปัญหาพยายามแสวงหา
ทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์
2
1. มีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์ มุ่งมั่นทางาน
ด้วยความตั้งใจ โดย
- อดทนทางานที่ได้รบั มอบหมาย
จนสาเร็จ
- แสดงความกระตือรือร้นเมื่อได้รับ
มอบหมายงาน
2. ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและให้
ความร่วมมือในกลุม่
3. อาสาสมัครทางานที่ท้าทาย
ความสามารถ

3

กิจกรรมในหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- - การมอบหมายงานให้รบั ผิดชอบ - กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
ที่หลากหลายรูปแบบ
ชนบท
- - การนาเสนอผลงานที่ได้รบั
- พัฒนาสิง่ แวดล้อมภายใน
มอบหมาย
มหาวิทยาลัย
- - การปฏิบัติงานตามสถานการณ์ที่
มอบหมายโดยมุง่ ผลสาเร็จและ
คุณภาพของงาน

- การฝึกให้นกั ศึกษาลงมือ
- กิจกรรมการปลูกต้นไม้
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้
- กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ มี
- กิจกรรมพีส่ อนน้อง
คุณภาพ และส่งงานตรงเวลา
- กิจกรรมสร้างห้องเรียน
- การมอบหมายภาระงานที่
เด็กเล็กในโรงเรียน
เหมาะสมให้แก่นักศึกษาและให้
- จัดสร้างฝายน้าล้นใน
แรงเสริมเมื่อผู้เรียนแสดงถึงความ
แหล่งชุมชน
พอใจในงาน อุตสาหะ จิตใจ
มุ่งมั่น และไตร่ตรองด้วยความ
รอบคอบ
-เมื่อกาหนดกิจกรรมนักศึกษา
อาสาทางานอย่างกระตือรือร้น
ด้วยตนเองและให้ความร่วมมือ
ในกลุ่ม
1. มีความเพียร ปฏิบัติกจิ กรรม/
1. การฝึกให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ 1. การมอบหมายภารกิจ
งานที่ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ
สร้างสรรค์งานทัง้ รายบุคคล/
กิจกรรมให้นักศึกษาปฏิบัติใน
2. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้อย่าง
รายกลุ่ม ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ
นามของชั้นปี หลักสูตร
สร้างสรรค์
ให้สาเร็จตามเป้าหมายโดย
สาขาวิชา โดยติดตามผล
3. รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตน ไม่ละทิ้งหน้าที่ โดยนาตัวอย่าง
การดาเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง
4. ปฏิบัติงานได้อย่างมีแบบแผน เป็น วิกฤติ หรืออุปสรรคมาแบ่งปัน 2. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
ระบบ จนงานสาเร็จตามเป้าหมาย
ความรู้ เพื่อสร้างโอกาสในการ
สถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
ในเวลาที่กาหนด
แก้ปัญหาและการปฏิบัตงิ านให้
เช่น กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน
สาเร็จ
ยาเสพติด เด็กไทยไม่โกง
2. การมอบหมายงานกลุม่ โดยมี
จิตอาสา ฯลฯ
การดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
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ชั้นปีที่
3
(ต่อ)

ตัวชี้วัด

4

1. มีวินัยในตนเอง
2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
3. ทางานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้อง
มีการควบคุม
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย
5. อดทนต่อความยากลาบากและ
อุปสรรคในชีวิต การเรียน และ
การทางาน

5

1. ทุ่มเททางานเต็มเวลาความรู้ และ
เต็มความสามารถ
2. มีความสามารถในการวางแผน
กาหนดเป้าหมาย วิเคราะห์
สังเคราะห์ประเมินภารกิจ ที่ได้รับ
มอบหมาย
3. รับฟังความคิดเห็นจากผูร้ ู้แล้ว
นามาปรับปรุงงาน โดยไม่แสดงความ
ย่อท้อ
4. มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สาเร็จ
และมีประสิทธิภาพ
5. ทางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถและเห็นคุณค่าในงานที่
ปฏิบัติ

กิจกรรมในหลักสูตร
3. การสรุปผลการปฏิบัติงานและ
นาเสนอโดยใช้รูปแบบที่
หลากหลาย
1. การฝึกให้นักศึกษาทางานทั้ง
รายบุคคล/ รายกลุ่ม (กลุ่มที่
หลากหลาย/ คละเอก) ด้วย
ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ให้สาเร็จตาม
เป้าหมายโดยไม่ละทิ้งหน้าที่ นา
ตัวอย่างวิกฤติ หรืออุปสรรคมา
แบ่งปันความรู้ เพื่อสร้างโอกาส
ในการแก้ปัญหาและการ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จ
2. การวิจัย หรือการศึกษาเอกเทศ
เพื่อกระตุ้นเร้าให้นักศึกษามี
ความอดทน ไม่ย่อท้อต่อ
อุปสรรค
3. การจัดทาแฟ้มสะสมผลงานของ
นักศึกษา ในรูปเอกสารหรือ
อิเลคทรอนิกส์ ตลอดภาคเรียน
การศึกษา
1. มอบหมายงาน Project โดยให้
นักศึกษารายงานผลการ
ดาเนินงานทุกอาทิตย์ โดยมี
ผู้สอนเป็น supervisor
2. เขียนแผนการทางานประจา
สัปดาห์เพื่อฝึกฝนการวิเคราะห์
การจัดลาดับของงาน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

1. การมอบหมายภารกิจ /
กิจกรรมให้นักศึกษาปฏิบัติ
ในนามของชั้นปี หลักสูตร
สาขาวิชา โดยติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้มี
ประสบการณ์ในการสร้างแรง
บันดาลใจไปสู่ความสาเร็จ
หรือการมุง่ มั่น อดทน
เอาชนะต่ออุปสรรค
เช่น กิจกรรมเตรียมพร้อม
นักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู

1. มอบหมายให้นกั ศึกษา
ทาโครงการร่วมกับชุมชน
และนาเสนอพร้อมสรุปของ
โครงการ
2. จัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาตน
เพื่อพัฒนาการคิดเชิงบวก
และการแก้ปัญหา
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อม
สู่โลกกว้าง
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อัตลักษณ์ย่อยที่ 5 สืบสานวัฒนธรรม
ชั้นปีที่
ตัวชี้วัด
กิจกรรมในหลักสูตร
1
1. ตระหนักและเห็นสาคัญของ
1. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
สืบสานวัฒนธรรม
2. เข้าร่วมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
2. การสอดแทรกแนวการปฏิบัติ
3. เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม โดย
ตนตามกฎระเบียบของ
การชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม
มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางวัฒนธรรม
สืบสานวัฒนธรรม
4. ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
3. การสอดแทรก / บูรณาการ
วัฒนธรรมท้องถิ่น
5. แต่งกายตามวัฒนธรรมไทยล้านนา ความรูเ้ กี่ยวกับวัฒนธรรม
ในงานของมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นวาระ ท้องถิ่นในการเรียนการสอน
รายวิชา โดยการสืบค้นความรู้
และนาเสนอความรู้
2
1. แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าใน
1. การสอดแทรก / บูรณาการ
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ในการเรียนการสอนรายวิชา
2. ศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนให้
โดยการมอบหมายงานให้ศึกษา
เข้าใจอย่างถ่องแท้
ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับ
3. มีความริเริม่ สร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
ของตนและอภิปรายร่วมกัน
4. อนุรักษ์วัฒนธรรมทัง้ การพูด
เกี่ยวกับคุณค่าของภูมิปัญญา
การแต่งกาย และการดาเนินชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
2. การให้นักศึกษามีส่วนร่วมเสนอ
ความคิด วางแผน จัดกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น / ไทย
3
1. มีความรักในประเพณีและ
1. การสอดแทรก / บูรณาการ
วัฒนธรรมอันดีงาม
ในการเรียนการสอนรายวิชา
2. มีมารยาททีเ่ หมาะสมกับประเพณี
โดยการมอบหมายงานให้ศึกษา
และวัฒนธรรมอันดีงาม
สืบค้นข้อมูลความรู้ บรรยาย
3. เคารพในองค์ความรู้และภูมิปญ
ั ญา อภิปรายเกี่ยวกับภูมิปญ
ั ญาและ
ท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนและ
อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับคุณค่า
ของภูมิปัญญาไทยและสากลเพือ่

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. จัดการอบรม/บรรยายเกี่ยวกับ
การปลูกฝัง เพื่อให้เกิดจิตสานึก
ความตระหนักและเห็น
ความสาคัญของประเพณี
วัฒนธรรมไทย
2. กาหนดให้แต่งกายให้เหมาะสมกับ
ประเพณีวัฒนธรรมไทย ล้านนา
3. ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัย
/ คณะครุศาสตร์กาหนด
1. ให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตร /
สาขาวิชาเสนอโครงการที่
บูรณาการเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมไทยในรูปแบบกิจกรรม
ต่าง ๆ อย่างน้อย 1 โครงการต่อ
ปีการศึกษา โดยจัดภายใน
มหาวิทยาลัย
- ให้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมกิจกรรมวันสาคัญของ
ไทยและท้องถิ่น ที่คณะ หรือ
มหาวิทยาลัยจัด
1. ให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตร /
สาขาวิชาเสนอโครงการจัด
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมไทย
และสร้างเครือข่ายร่วมกับ
สาขาวิชาต่างๆ ในคณะครุศาสตร์
ที่บูรณาการเกี่ยวกับประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น /ไทย/ สากลใน
รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ อย่างน้อย
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(ต่อ)

ตัวชี้วัด

กิจกรรมในหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สร้างจิตสานึกรักและหวงแหนใน 1. โครงการต่อปีการศึกษา โดยจัด
ในร่วมกับชุมชนภายนอก
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณี
มหาวิทยาลัย
ท้องถิ่นและของไทย
2. การเข้าร่วมกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม วันสาคัญของไทยและ
ท้องถิ่นระดับคณะ มหาวิทยาลัย
4
1. สืบสานภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
1. การมอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 1. ให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตร /
ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีทปี่ ฏิบัติ หาความรู้เกี่ยวกับภูมิปญ
ั ญาและ สาขาวิชาเสนอโครงการจัด
ต่อกันมา
วัฒนธรรมท้องถิ่นของตน และ
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
2. ใช้แหล่งความรู้จากภูมิปญ
ั ญา
นามาออกแบบกิจกรรม
ท้องถิ่น /ไทย/ สากลในรูปแบบ
ท้องถิ่น
การเรียนรู้ทบี่ ูรณาการ
กิจกรรมต่างๆ อย่างน้อย 1
1. 3. สามารถออกแบบกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
โครงการต่อปีการศึกษา โดยจัด
การเรียนรู้ทบี่ ูรณาการ
2.การบรรยายและอภิปรายร่วมกัน ให้กับชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
เกี่ ยวกั บ การออกแบบกิ จ กรรม 2. ให้นัก ศึก ษานาเสนอผลงานและ
4. สามารถเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
เ รี ย น รู้ ที่ บู ร ณ า ก า ร ศิ ล ป ะ เผยแพร่ก ารจัดกิ จ กรรมเกี่ ยวกั บ
โดยเข้าร่วมประกวดผลงานทาง
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมไทยในรูปแบบ
3. การรวบรวมภูมิปญ
ั ญา
วิชาการที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
ต่ า งๆ และเชิ ญ ชวนเครื อ ข่ า ย
วัฒนธรรมประเพณี ระดับท้องถิ่น
วัฒนธรรม ประเพณี และ
ภายในและภายนอกเข้ า ร่ วม
ภูมิภาค ระดับชาติ อาเซียน แล้ว
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
น
าเสนอ
โดยการส่
ง
เข้
า
ประกวด
3. การเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานศิลปะ
นักศึกษาวิชาชีพครู
วัฒนธรรม วันสาคัญของไทยและ
ท้องถิ่นระดับคณะ มหาวิทยาลัย
5
1. ดาเนินชีวิตโดยปรับใช้วิธีคิดและ 1. มอบหมายให้นกั ศึกษาฝึก
1. ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ครู มีการฝึกอบรมโดยเชิญ
ชีวิตประจาวัน
เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
2. เผยแพร่วฒ
ั นธรรมของชุมชนให้
กับโรงเรียน ชุมชน
การบูรณาการศิลปะวัฒนธรรม
สาธารณชนได้รับรู้
2. ให้นักศึกษานาวัฒนธรรม ภูมิ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปใน
3. สามารถจัดการเรียนการสอนที่
ปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการ
การเรียนการสอน
บูรณาการศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
ในการออกแบบ และเขียน
2. ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์
แก่นักเรียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และใช้
วิชาชีพครู จัดโครงการและ
4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความ
เป็นสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี
ร่วมมือเพื่อสืบสานวัฒนธรรม
3. กาหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ศิลปวัฒนธรรมไทยใน
กิจกรรมกับชุมชน
ในการจัดกิจกรรมวันครูร่วมกับ สถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์
โรงเรียน
วิชาชีพครู อย่างน้อย 1 โครงการ
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5
5. เป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสาน
(ต่อ)
วัฒนธรรม เช่น ภาษา มารยาท
การแต่งกาย การเคารพผู้อาวุโส

กิจกรรมในหลักสูตร
4. การแสดงออกถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีทางด้านภาษา
กิริยา มารยาท การแต่งกาย
และการเคารพผู้อาวุโส

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

อัตลักษณ์ย่อยที่ 6 มีทักษะชีวิต
ชั้นปีที่
ตัวชี้วัด
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
1

2

1.รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2.รู้จักคบเพื่อน
3.เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง
1. รู้และเข้าใจความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และ
ความต้องการของตนเอง
2. รู้รับผิดชอบ
ทักษะการเข้าใจผู้อื่น
1. รู้เท่าทันผู้อื่น
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
1. รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2. รู้จักคบเพื่อน
3. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง
1. รู้และเข้าใจความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และ
ความต้องการของตนเอง
2. รู้รับผิดชอบ
ทักษะการเข้าใจผู้อื่น
1. รู้เท่าทันผู้อื่น
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1. สื่อสารทางบวกได้/ มีเจตคติที่ดีในการสื่อสาร
2. สื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม
ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
1. จัดการกับอารมณ์ตนเองได้
2. ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว
3. สามารถจัดการกับความเครียดได้

กิจกรรมในหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. จัดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ 1-3 ด้วย
กระบวนการทางจิตวิทยา
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ (ค่ายอาสา
วันเด็ก ค่ายครุวิชาการสู่ชุมชน)

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและใจ
เช่น เชิญวิทยากร จัดฝึกอบรมจัดสัปดาห์ส่งเสริม
สุขภาพ (สื่อสารอย่างไรให้สร้างสรรค์, การคลาย
เครียด)
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมชมรม/ชุมนุม
สุขภาพ
3. จัดโปรแกรมเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพ
โดยนักศึกษาสามารถบันทึกคะแนนกิจกรรมได้
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ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
3

4

1.รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2. รู้จักคบเพื่อน
3. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง
1. รู้และเข้าใจความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และ
ความต้องการของตนเอง
2. รู้รับผิดชอบ
ทักษะการเข้าใจผู้อื่น
1. รู้เท่าทันผู้อื่น
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1. สื่อสารทางบวกได้/ มีเจตคติที่ดีในการสื่อสาร
2. สื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม
ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
1. จัดการกับอารมณ์ตนเองได้
2. ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว
3. สามารถจัดการกับความเครียดได้
ทักษะการตัดสินใจ
1.จัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่ทาก่อน-หลังได้
2. รู้จักเลือก-รับรู้ และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
3. มีกระบวนการและเทคนิคการตัดสินใจที่ดี
ทักษะการแก้ปัญหา
1. สามารถวางแผนแก้ปัญหาได้
2. ดาเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
1. รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2. รู้จักคบเพื่อน
3. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง
1. รู้และเข้าใจความคิด ความรู้สึก อารมณ์
และความต้องการของตนเอง
2. รู้รับผิดชอบ
ทักษะการเข้าใจผู้อื่น
1. รู้เท่าทันผู้อื่นทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สื่อสารทางบวกได้/ มีเจตคติที่ดีในการสื่อสาร
3. สื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม
ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
1. จัดการกับอารมณ์ตนเองได้
2. ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว

กิจกรรมในหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. Consumer Day
2. ส่งเสริมด้านงบประมาณและ
สร้างกลไกในการพัฒนาชมรม/
ชุมนุมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

1. Smart Interview
2. ส่งเสริมบุคลิกภาพผู้สมัครงาน
3. การจัดสัมมนา 5 ด้าน
- คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
- กีฬา ส่งเสริมสุขภาพ
- บาเพ็ญประโยชน์ รักษา
สิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
- ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
4. การศึกษาดูงานสถานศึกษา/
สถานประกอบการ
5. การจัดประกวดโครงงาน
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5

ตัวชี้วัด
3. สามารถจัดการกับความเครียดได้
ทักษะการตัดสินใจ
1.จัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่ทา ก่อน-หลังได้
2. รู้จักเลือก-รับรู้ และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
3. มีกระบวนการและเทคนิคการตัดสินใจที่ดี
ทักษะการแก้ปัญหา
1. สามารถวางแผนแก้ปัญหาได้
2. ดาเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
1. สามารถออกแบบและคิดกิจกรรมโครงการที่
มีความแปลกใหม่ หลากหลายและเกิดประโยชน์
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1. สามารถคิดวิเคราะห์และรู้เท่าทัน
ปรากฏการณ์ต่างๆ
2. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
โดย ใช้หลักและกระบวนการคิด
ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
1. รู้จักสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
2. รู้จักคบเพื่อน
3. เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง
1. รู้และเข้าใจความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และ
ความต้องการของตนเอง
2. รู้รับผิดชอบ
ทักษะการเข้าใจผู้อื่น
1. รู้เท่าทันผู้อื่น
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1. สื่อสารทางบวกได้/ มีเจตคติที่ดีในการสื่อสาร
2. สื่อสารตรงตามวัตถุประสงค์อย่างเหมาะสม
ทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด
1. จัดการกับอารมณ์ตนเองได้
2. ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว
3. สามารถจัดการกับความเครียดได้
ทักษะการตัดสินใจ
1.จัดลาดับความสาคัญของสิ่งที่ทา ก่อน-หลังได้
2. รู้จักเลือก-รับรู้ และใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
3. มีกระบวนการและเทคนิคการตัดสินใจที่ดี
ทักษะการแก้ปัญหา
1. สามารถวางแผนแก้ปัญหาได้
2. ดาเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้

กิจกรรมในหลักสูตร

1. การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ปี
การศึกษา
2. การจัดกิจกรรม
นิทรรศการหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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ตัวชี้วัด

1

มีน้าใจ
ใฝ่อาสา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2

มีน้าใจ
ใฝ่อาสา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เสียสละ
สามัคคี

3

มีน้าใจ
ใฝ่อาสา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เสียสละ
สามัคคี
เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์

4

มีน้าใจ
ใฝ่อาสา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เสียสละ
สามัคคี
เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์

กิจกรรมในหลักสูตร
ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมมีการบูรณาการแนวคิด
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฝึกปฏิบัติการทางานร่วมกัน
เป็นทีม โดย
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์
2. มีแนวปฏิบัติในการกากับควบคุมการดาเนินงาน
3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการดาเนินงานประเมินผล
4. ผลการดาเนินงานผ่านอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3.51 (ดี)
จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงในวงรอบต่อไป
ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมมีการบูรณาการแนวคิดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เสียสละ สามัคคี และฝึกปฏิบัติการ
ทางานร่วมกันเป็นทีม โดย
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์
2. มีแนวปฏิบัติในการกากับควบคุมการดาเนินงาน
3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการดาเนินงานประเมินผล
4. ผลการดาเนินงานผ่านอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3.51 (ดี)
จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงในวงรอบต่อไป
ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมมีการบูรณาการแนวคิดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เสียสละ สามัคคี เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และฝึกปฏิบัติการทางานร่วมกันเป็นทีม
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์
2. มีแนวปฏิบัติในการกากับควบคุมการดาเนินงาน
3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการดาเนินงานประเมินผล
4. ผลการดาเนินงานผ่านอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3.51 (ดี)
จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงในวงรอบต่อไป
ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมมีการบูรณาการแนวคิดการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เสียสละ สามัคคี เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และฝึกปฏิบัติการทางานร่วมกันเป็นทีม
โดย
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์
2. มีแนวปฏิบัติในการกากับควบคุมการดาเนินงาน
3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการดาเนินงานประเมินผล

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การร่วมกิจกรรมนอกสาขา
ทั้งในและนอกสถาบัน
ร้อยละ 75 ขึ้นไป

การร่วมกิจกรรมนอกสาขา
ทั้งในและนอกสถาบัน
ร้อยละ 75 ขึ้นไป

การร่วมกิจกรรมนอกสาขา
ทั้งในและนอกสถาบัน
ร้อยละ 75 ขึ้นไป

การร่วมกิจกรรมนอกสาขา
ทั้งในและนอกสถาบัน
ร้อยละ 75 ขึ้นไป
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ตัวชี้วัด

4
(ต่อ)
5

มีน้าใจ
ใฝ่อาสา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เสียสละ
สามัคคี
เคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์

กิจกรรมในหลักสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

4. ผลการดาเนินงานผ่านอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3.51 (ดี)
จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงในวงรอบต่อไป
ทุกรายวิชาและทุกกิจกรรมมีการบูรณาการแนวคิด
การร่วมกิจกรรมนอกสาขา
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เสียสละ สามัคคี เคารพศักดิ์ศรี ทั้งในและนอกสถาบัน
ความเป็นมนุษย์และฝึกปฏิบัติการทางานร่วมกันเป็นทีม ร้อยละ 75 ขึ้นไป
โดย
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์
2. มีแนวปฏิบัติในการกากับควบคุมการดาเนินงาน
3. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการดาเนินงานประเมินผล
4. ผลการดาเนินงานผ่านอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3.51 (ดี)
จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงในวงรอบต่อไป

